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Forord 

Da tægebindet nr. 12 i serien Danmarks Fauna udkom i 

1912, var det ulykkeligvis allerede forældet. Kort forinden 

havde nemlig professor Reuter fra Helsingfors publiceret et 

arbejde over et helt nyt heteroptersystem, som også for 

miridernes vedkommende bragte meget mere klarhed over 

inddelingen af denne vanskelige familie. 

Bindet her følger den nye systematik og er skabt på grund- 

lag af samlingerne i Zoologisk Museum i København, Na- 

turhistorisk Museum i Århus, egne indsamlinger og talrige 

eksemplarer, som jeg har lånt, fået forærende eller fået 

tilsendt til bestemmelse mange forskellige steder fra. Den 

grundlæggende litteratur er Wagners arbejde i Die Tierwelt 

Deutschlands, bind 41 og 55, Stichels Illustrierter Bestim- 

mungstabelle der Wanzen II, vol. 2, hvorfra navnlig be- 

skrivelsen af formerne stammer, og endelig Southwood and 

Lestons Land and Water Bugs of the British Isles. Bindet 

omfatter alle indtil nu kendte skandinaviske og næsten alle 

nordtyske mirider. 

I beskrivelsen er anvendt flere fremmedord end sædvan- 

lig i bestræbelsen på at gøre bogen mere internationalt an- 

vendelig. Den videnskabelige udvikling har medført, at be- 

stemmelsen af dyrene kræver større viden og bedre hjælpe- 

midler end tidligere, og anvendelsen af internationale be- 

tegnelser er derfor kun naturlig. 

Imagotegningerne er med stor dygtighed udført af fru 

Lyneborg. Hvor iøvrigt intet andet er anført, er tegningerne 

af forfatteren. 

Mange mennesker er jeg tak skyldig for hjælp under ud- 

arbejdelsen af bogen. Stor tak skylder jeg først og frem- 

mest professor Ossiannilsson fra Uppsala, som gennem man- 
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ge år med aldrig svigtende hjælpsomhed har lært mig uhyre 

meget. Ligeledes takker jeg universitetsadjunkt Nils Møller 

Andersen for hjælp med tilsendelse af dyr og litteraturhen- 

visninger. Han har som min kontaktmand på Zoologisk 

Museum i København måske overhovedet muliggjort bogens 

tilblivelse. 

Mange andre, som har hjulpet mig, ønsker jeg at takke 

her: Fra Zoologisk Museum i København dr. S. L. Tuxen, 

fra Sverige dr. Gyllensvård, fra Finland dr. Linnavuori, fra 

Norge Gudmund Taksdal, fra England G. E. Woodroffe og 
fra Tyskland dr. Wagner. 

Stoholm ]., den 30. januar 1974. 

Sven Gaun 



Blomstertæger 

(Familien Miridae Hahn) 

Tægerne (Heteroptera) er en underorden af de næbmunde- 

des orden (Hemiptera), og deres mest iøjnefaldende kende- 

tegn er de karakteristiske forvinger — halvdækvingerne — 

hvis forreste del er uigennemsigtig og læderagtig, mens den 

bageste del er tynd og hindeagtig. Under hvilen ligger 

halvdækvingerne næsten altid vandret og dækker hinanden 

med det bageste afsnit. 

Blomstertægerne, miriderne (tysk: Blindwanzen, engelsk: 

Capsid bugs), adskiller sig fra de øvrige tægefamilier ved 

at følgende morfologiske træk er til stede samtidig: Siderne 

af clypeus (se senere) konvergerer mod spidsen, biøjnene 

mangler (heraf den tyske benævnelse), og der findes 4 føle- 

hornsled og 3 fodled. Endvidere er halvdækvingerne opdelt 

i felter på en karakteristisk måde, og her finder vi det let- 
teste kendetegn i de 2 oftest meget tydelige celler, som dan- 

nes af årer i den iøvrigt årefri membran (fig. 2f). Endelig 

er genitalapparatet hos & assymetrisk udformet, og genital- 

åbningen er drejet til venstre. 

Ikke alene individmæssigt, men også artsmæssigt er blom- 

stertægerne den største tægefamilie i den palæarktiske re- 

gion. Såvel på urter og græsser som på buske og træer er de 

hele sommeren igennem de fleste steder langt hyppigere 

end alle andre tægefamilier tilsammen. Der er beskrevet 

omkring 6000 arter, hvoraf de 1500 er fundet i den palæ- 

arktiske zone. I Mellemeuropa er beskrevet ca. 700 arter, og 

herhjemme er der fundet godt 200. 

Størrelsen varierer herhjemme fra 1,5 til 15 mm. Krop- 

pens form er fra smal langstrakt til kortoval (liniedannet 
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til ægformig). Enkelte arter har stor lighed med myrer, er 

myrmecoide. Hudskelettet er tyndt og blødt, særlig bag- 

kroppens. Farverne og farvemønstrene varierer meget også 

indenfor samme art. Om de i de enkelte tilfælde er arvelige 

eller skyldes ydre påvirkning, ved man kun i et fåtal af 

tilfældene noget om. Sikkert er det dog, at farven ofte æn- 

dres i løbet af et individs levetid. 

Dækvingernes farve og farvesammensætning er ofte me- 

get smuk, men det kræver en vis forstørrelse for rigtigt at 

kunne iagttage det. I almindelighed er de grønne, brune, 

røde eller gule med alle overgange. Nogle arter er ensfarvet 

brune eller sorte undertiden med røde eller gule aftegn, og 

disse aftegns farveintensitet afhænger måske af ernærings- 

forholdene. Andre er ensfarvet grønne, dog oftest med mør- 

ke aftegn. Den grønne farve er som regel ret sart, og afble- 

ges mere eller mindre efter døden og ved tørring. 

Behåringen kan være opret, halvt opret eller tilliggende. 

I de to første tilfælde har hårene et almindeligt udseende 

og er runde i tværsnit. Undertiden er de stive og lange og 

kaldes da børstehår. 

De tilliggende hår kan være af almindeligt udseende, un- 

dertiden bløde og silkeagtige som i de hvide striber hos 

Pilophorus (fig. 1a). Oftest er de dog 4 ovale i tværsnit og 
synes noget krøllede og krumme som hos Phytocoris og 

Psallus (fig. 1b). Endelig kan de være mere flade og ens- 

rettede som hos Orthocephalus (fig. 1c) eller næsten helt 

skælformede som hos Heterocordylus (fig. ld). 

Dal (li sr UGAR Ni j; ÅN Lu 0/ 
fer FRR 

C 

Fig. 1. Behåringen hos a: Pilophorus (den tætte hårrække er Suk 

Phytocoris og Psallus. c: Orthocephalus. d.: Heterocordylus. 
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Kønnene ligner hinanden meget, og kun få arter viser ud- 

præget seksualdimorphisme. Hannen er dog gerne lidt slan- 

kere end hunnen, der hos mange arter viser tilbøjelighed til 

kortvingethed. 

Bygningen 

Som hos andre insekter deles miridernes krop i 3 dele: Ho- 

ved, bryst og bagkrop. 

Hovedet (fig. 2 og 8). 

Betragter man hovedet fra oven ser man mellem øjnene 

issen (vertex, fig. 2m). Issens overgang til hovedets bagside 

kan være afrundet (fig. 8j), med en kant (fig. 8k), randet 

(fig. 81) eller skarprandet (fig. 8m). Er issen randet, ses bag- 

til en tværgående liste kaldet makkelisten. Issen kan des- 

uden være forsynet med en længdefure, et tværnedtryk el- 

ler ved hvert øje have en lille grubeformig fordybning, der 

tydes som rudimenter af biøjnene. Fortil går issen over i 

banden (frons, fig. 2n), hvorfra pandekilestykket (clypeus 

eller tylus, fig. 2 0) udgår. Oftest er der ingen skarp grænse 

mellem disse dele, men der kan findes en tværfure mellem 

dem. Undertiden er panden trukket frem til en næse, som 

dækker clypeus' basis. 
Betragter man hovedet fra siden, finder man i alminde- 

lighed forrest profilen af clypeus (fig. 2 0). Bag denne fin- 

des 2 £ tydelige fremadrettede lapper. På den øverste, 

overkæbelappen (gena, fig. 2p), er følehornene indleddede. 

Den underste kaldes underkæbelappen (/Zora, fig. 2r). 

På hovedets underside ses den 4-leddede snabel (rostrum, 

fig. 25), som dækker struben. Der er hos miriderne ikke 

dannet nogen rende til snablen. 

Følehornene (antennerne) er 4-leddede. De 2 yderste led 

er som regel de tyndeste og 1. led det tykkeste. Kun sjæl- 

dent er 2. led tykkest (Åtractotomus, Heterotoma og Hete- 

rocordylus), og det er som regel det længste. Kun hos Har- 

bocera, Conostethus og Systellonotus er 3. led det længste. 



Leddene kan være stavformige (lige tykke i næsten hele 

længden), tenformige (tykkest på midten og jævnt afsmal- 

net mod begge ender) eller kølleformige. 

Brystet (fig. 2). 

Brystet deles i 3 segmenter: Forbryst (prothorax), mellem- 

bryst (mesothorax) og bagbryst (metathorax), og oversiden 

af disse kaldes henholdsvis pronotum, mesonotum og me- 

tanotum. 

Pronotum (fig. 2a) er set fra oven rektangulært og å 

hvælvet. Oversiden kan, ligesom det bagvedliggende scu- 

tellum, være X punkteret eller tværrynket (rastreret). For- 

randen, som er smallere end bagranden, er undertiden for- 

synet med en kraveagtig vulst, som kaldes halsringen. Hals- 

ringen kan være meget smal, men er altid skilt fra den øv- 

rige del af pronotum ved en fure. På det forreste afsnit af 

pronotums overside findes på hver side af den længdegå- 

Fig. 2. En miride set fra siden og fra oven, skematisk. a: Pronotum. b: 

Scutellum. c: Clavus. d: Corium. e: Cuneus. f: Membran. 

g: Stinkkirtelåbninger. h: Mellemhoften. j: Femur. k: Tibia. 1: Tarsus. 

m: issen. n: Panden 0: Clypeus. p: Gena. r: Lora. s: Snablen. t: Calli. 
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ende midtlinie (medianen) 2 ovale, glatte, noget hvælvede 

felter, som kaldes calli (fig. 2t). Pronotum kan iøvrigt være 

forsynet med en midtkøl, en tværfure eller et tværnedtryk. 

Farven kan variere noget, og undertiden kan sorte aftegn 

fra det underliggende mesonotum skinne igennem. På un- 

dersiden danner prothorax et trekantet stykke, xyphus, som 

går bagud mellem forhofterne. 

Scutellum (fig. 2b) udgør den bageste synlige del af me- 

sonotum, som med sin forreste del strækker sig frem under 

pronotum. Scutellum ses som et trekantet parti med basis 

fremad og spidsen bagud, liggende umiddelbart bag prono- 

tum. Scutellum kan på sin forreste del være delt af en tvær- 

fure. Den forreste del er oftest gul og kan ofte ved bevæ- 

gelse af pronotum delvis skjules af dettes bageste del. 

Metathorax ses kun på undersiden mellem mellem- og 

baghofterne. Her findes på hver side tæt foran bagbenenes 

hofter en pæreformig åbning for stinkkirtlerne (fig. 2g). 

Sekretet fra disse kirtler er årsag til, at mirider ikke er sær- 

lig efterstræbte som fødeemne for andre dyr. 

De 2 par vinger er anbragt på meso- og metanotum. 

Øverst ligger dækvingerne, der, som tidligere nævnt, hos 

miriderne har en karakteristisk inddeling. I den forreste 

sklerotiserede del findes ind mod scutellums sider et bånd- 

formigt parti, clavus (fig. 2c), som ofte smalner lidt til for- 
til. Bagtil er det spidst og danner med det tilsvarende 

stykke på den anden dækvinge clavussømmen, som ligger 

i dyrets midtlinie. Langs dækvingernes yderrand findes un- 

dertiden en utydelig begrænset strimmel, som kaldes em- 

bolium. Den midterste og største del kaldes corium (fig. 2d). 

Det er tilspidset fortil og har bagtil en bagrand med en in- 

der- og en ydervinkel. Bagranden grænser op til et 3-kantet, 

bagtil spidst parti, som kaldes cuneus (fig. 2e). 

På den inderste del af corium kan ses en længdeløbende 

åre, som kaldes cubitalåren. I den yderste del findes en til- 

svarende kaldet radialåren. 

Bag forvingernes sklerotiserede parti ligger membranen 

(fig. 2f), som er gennemsigtig, men kan være åX mørk eller 
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mørkplettet. Ved dens forreste afgrænsning mod cuneus lig- 

ger de 2 for miriderne så karakteristiske afrundede celler, 

een indvendig større og een udvendig mindre. De er be- 

grænsede af årer, som kan være udløbere fra årerne i 

corium. Ellers er membranen uden årer. 

Dækvingerne kan være forkortede i X udstrækning. Re- 

duktionen sker bagfra, idet membranen ikke længere dækker 

bagkropsspidsen. Ved yderligere reduktion forsvinder den 

ene eller begge membranceller, og membranen kan til slut 

kun ses som en søm på den sklerotiserede dels bagrand. Går 

reduktionen videre forsvinder cuneus og dernæst den karak- 

teristiske inddeling. Fuldstændig vingeløse former kan ses. 

Det bageste par vinger ligger sammenfoldede under dæk- 
vingerne. Af interesse kan her nævnes en af årer begrænset 

langagtig celle inderst ved forranden. I denne celle findes 

hos enkelte grupper en kort, blindt endende, tilbageløbende 

åre, som kaldes hamus. 

På brystets underside er de 3 par ben anbragt. Inderst 

(broximalt) findes et ret kort stykke kaldet hoften (coxa, 

fig. 2h), som ligger tæt til kroppens underside. Derefter føl- 

ger et lille trekantet stykke, lårvedhænget (trochanter), der 

altid er sammenvokset med det følgende led, låret (femur 

pl. femora, fig. 2j). Femur er gennem knæleddet forbundet 

med skinnebenet (tibia fig. 2k), som er længere og meget 

tyndere end femur. På tibias yderste (distale) ende er foden 

(tarsus fig. 21) anbragt. Denne består af 3 led, hvoraf det 

yderste er forsynet med kløerne og derfor kaldes kloleddet. 

Kløerne kan have meget forskellig udformning. De har 

undertiden helt proximalt en basaltand (fig. 9b), og de er 

gerne forsynet med karakteristiske vedhæng (fig. 9). Man 

taler om arolier, som udgår fra en sklerotiseret plade mel- 

lem kløerne. Arolierne kan være børsteformige (tidligere 

kaldet empodialhår), lappedannede eller mangle helt. Fra 

selve kløerne og hyppigst fra undersiden udgår fpseudoaro- 

lierne. Også disse kan være børsteformige, lappedannede 

eller mangle helt. Er de lappedannede kan de være + 

sammenvoksede med kløerne. 
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Klovedhængenes form er i 1912 af Reuter benyttet som 

det vigtigste kendetegn ved inddelingen af mirider i un- 

derfamilier. Fra anden side er det hævdet, at vedhængene 

skulle være mindre godt egnede til dette formål. Man har 

haft den opfattelse, at deres eneste anvendelse var som 

hefteredskaber, og derfor ment, at de skulle være udfor- 

mede efter det underlag, dyrene færdedes på, altså være en 

slags analoge dannelser. Dette må imidlertid anses for at 

være forkert. Stenodeminiarterne, der så godt som udeluk- 

kende lever på græsser, har veludviklede lappedannede di- 

vergerende arolier, som tilsyneladende er velegnede som 

hefteredskaber på vejende græsstrå. Men den samme type 

arolier findes hos andre arter, der lever helt andre steder, 

hvor denne udformning tilsyneladende ikke skulle være 

nødvendig. Man finder også forskellige arter mirider, som 

lever på samme plante, men har vidt forskelligt udformede 

klovedhæng. De fleste forskere erkender nu, at bygningen 

af klovedhængene, der også er i overensstemmelse med an- 

dre morfologiske kendetegn, er et karakteristisk træk for 

underfamilierne og i mindre grad for levevisen. Det er vel 

i det hele taget et spørgsmål, om klovedhængenes vigtigste 

egenskab er som hefteredskab. Ligeså- sandsynligt er det, at 

det kan være en slags sanseredskaber. 

Bagkroppen er delt i 11 segmenter. Åndehullerne (stigmata) 

sidder på undersiden, et yderst på hvert segment, og bagtil 

a b 

Fig. 3. Genitalsegmentet med paramerer hos Notostira elongata. a: Set 

ovenfra. b: Set skråt bagfra fra venstre side, lidt fra oven. 
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sidder kønsorganerne. Hos miriderne er 1. segment stærkt 

reduceret og 10. og 11. segment ganske små og sæde for 

tarmåbningen. 8. og 9. segment er forandrede og sæde for 

kønsorganerne. 

Hannens kønsorganer. Hos & kaldes 9. segment for geni- 

talsegmentet (fig. 3). Det er næsten cylindrisk, men noget 

indsnævret bagtil. Den nedadvendende side bøjer bagtil 

opad og noget til venstre, således at den bageste åbning, 

genitalkammeråbningen, kommer til at sidde opad og til 

venstre. I venstre side af genitalkammeråbningen kan der 

findes nogle udskæringer, hvorigennem penis føres under 

erektionen. Membranen mellem 9. og 10. segment benævnes 

genitalkammermembranen. Den er stærkt udvidet og dybt 

indkrænget i genitalsegmentet. Denne sækformige dannelse 

kaldes genitalkammeret. I bunden af genitalkammeret er 

penis fastgjort, og på hver side af genitalkammeråbningen 

sidder de 2 uens genitalgrifler (paramerer, gonopoder, en- 

gelsk: claspers). 

Penis er hos miriderne meget kompliceret bygget (fig. 4), 

og det er ikke altid nemt ved den almindelige præparation 

at erkende de finere dele. Penis består inderst af et rør som 

kaldes theca (fig. 4a), som på sin inderste del, hvor den er 

i forbindelse med genitalkammerets bund, er membranøs. 

Bagtil — distalt — bliver theca ofte a+ sklerotiseret. Den 

yderste del af penis er — i ikke erigeret tilstand — indkræn- 

get i theca og kaldes aedeagus. Under erektionen krænges 

aedeagus ud gennem thecas munding og ud gennem genital- 

kammeråbningen. 

Aedeagus består foruden af sædlederen (fig. 4b) og den- 

nes munding af en sækformig membranøs dannelse, som 

kaldes vesica (fig. 4c). Vesica kan have membranøse ved- 

hæng, som kan være X sklerotiserede. Undertiden finder 

man dem i form af et stavformet sklerit (spiculum), hvoraf 

der kan findes flere, og undertiden som tandede, X for- 

grenede dannelser, der er meget karakteristiske for arten. 

Paramererne (fig. 5) er uleddede, sklerotiserede vedhæng 

af varierende form og størrelse. Den venstre er som regel 



Fig. 4. Delvis erigeret penis hos Pithanus (skematisk efter Kullenberg 

1947). a: Theca. b: Sædlederen. c: Vesica (her er ingen sklerotiserede 

dele). 

langt den mest udviklede og den højre reduceret. Hos Cyl- 

locoris og Orthotylus er den højre paramer dog veludviklet, 

og hos Heterotoma planicornis og Orthotylus tenellus er 

den endog større end den venstre. 

På en veludviklet” venstre paramer kan man som regel 

skelne forskellige afsnit. Fra selve paramerlegemet (corpus 

parameri) udgår en basaldel, ved hvilken parameren er fast- 

gjort i genitalkammeråbningen. Endvidere findes en sanse- 

knude (processus sensualis) besat med sansehår, og modsat 

basaldelen løber parameren ud i en dannelse (processus 

hamatus), hvis spids kaldes hovedet eller hypofysen. På 

højre paramer kan man måske tale om en lignende indde- 

ling, men den er meget mere utydelig. Paramerernes form 

kan variere meget og er meget karakteristisk for visse 

grupper, hvor hovedtrækkene går igen i forskellige variati- 

oner (fig. 5). 
Paramererne er bevægelige og har mekaniske funktioner 

under parringen. Desuden virker de sikkert også som sanse- 

redskaber. Når de er i ro, er de således udformede, at de 

ligger tæt til bagkropsspidsen og passer ind i hinanden. 

Sanseknuden vender da gerne opad med den behårede side 

udad. 

Hunnens kønsorganer (fig. 6 og 7). Hos 2 er 8. og 9. 

bagkropssegment på bugsiden delt af en længdespalte dan- 
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net af 2 vulster. I denne spalte hviler Jæggebrodden (fig 6f), 

når den er i ro. 8. og 9. segment danner genitalsegmenterne, 

og de er altså her hos 2 symmetrisk byggede. 

Læggebrodden dannes af de to par symmetrisk byggede, 

bladformede vedhæng på 8. og 9. segment (valvulae), der 

ligger tæt sammen. De udgår ved midten af 7. segment, som 

her danner en trekantet plade, squama (fig. 6e), og som 

dækker basis af læggebrodden. Her findes også — ligeledes 

dækket af squama — indgangen til genitalkammeret (bursa 

copulatrix, fig. 6d). Læggebroddens yderste par blade, før- 

ste par valvulae, dækker næsten fuldstændig de inderste, 

andet par valvulae, og er på randene undertiden forsynet 

med tænder i forskellig udstrækning. Som støtte for disse 

blade udgår der fra deres basis 2 grene, som er fastgjort 

indvendig i bagkroppen og her forsynet med 2 runde plader. 

Det inderste par blade er i reglen kun forsynet med tænder 

mod spidsen. Fra bladenes basis udgår der ligeledes 2 grene, 

som er fastgjort i bagkroppen (fig. 6a og b). Under æglægnin- 

gg Å 

Fig. 5. Paramerer (skematisk efter Kullenberg 1947). Øverste række: 

Venstre paramerer. Nederste række: Højre paramerer. a: Lygustypen. b: 

Orthotylus-typen. c: Phylinaetypen. 1: Sanseknuden. 2: Hypofysen. 3: 

Basaldelen. 
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Fig. 6. Kønsorganerne hos en miride 29. Til venstre de indre kønsorganer 

hos en Conostethus 2 set ovenfra. Til højre bagkroppen hos en Asciodema 

2 med halvt udslået læggebrod set fra siden. a: Det yderste blads gren. 

b: Det inderste blads gren. c: Læggebrodden. d: Genitalkammeret. e: 

Squama. f: Læggebrodden. (Skematisk efter Wagner 1967). 

gen rejses læggebrodden op, og ved hjælp af de tandede blade 

bores et hul i underlaget, hvor æggene skal placeres. 

Selve genitalkammeret består ligesom hos å af en sæk- 

agtig indkrængning af intersegmentalmembranen, her mel- 

lem 8. og 9. bagkropsled. Det kan have en meget indviklet 

bygning med flere udposninger, men man kan i reglen 

skelne mellem en forvæg, en bagvæg og et loft. Loftet er 

anbragt mellem grenene tilhørende læggebroddens yderste 

blade. Bagvæggen er fastgjort til de tilsvarende grene fra 

de inderste blade. Disse vægge kan være afstivede af + 

sklerotiserede dele, hvis bygning kan have taxonomisk be- 

tydning. 

Hos mirinaetypen (fig. 7) har bagvæggen i midten en 

fortykkelse (B-strukturen), til siderne og foroven en mem- 

branøs del (A-strukturen) og derunder et lille + hårklædt 
felt (E-strukturen). Hos orthotylinaetypen er det navnlig et 

par kraftige sklerotiserede plader i genitalkammerets loft 

(K-strukturen, fig. 32), som har betydning. 

Biologi 

Blomstertæger er, som navnet siger, bundet til den levende 

planteverden, hvor de ernærer sig ved at udsuge blade, stil- 

ke, blomster og frugter. De kan kun optage flydende føde, 
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og er det ikke ren plantesaft, de søger, vil det udskilte 

spyt opløse plantevævet, så det kan opsuges. Herved be- 

skadiges navnlig de umodne frugter og frø, og hvor tægerne 

optræder i større mængde, kan de gøre skade på forskellige 

afgrøder. Det gælder for eksempel for æbler og pærer (Ple- 
siocoris rugicollis), kartofler (Calocoris norvegicus og Lygus 

pabulinus og blomsterknopper (Lygus pabulinus og Hal- 

ticus). 

Skønt langt de fleste blomstertæger lever af planter (er 

phytophage), går mange arter ikke af vejen for også at ud- 

suge bløde og forsvarsløse insekter som bladlus og andre. 

Enkelte arter er sikkert helt overvejende zoophage (Pilo- 

phorus, Deraeocoris og andre). 

Hos blomstertægerne er det meget almindeligt, at en art 

kun har een værtsplante. Man kalder disse arter for mono- 

phage, og dermed menes, at størstedelen af deres livsudfol- 

delse og æglægningen sker på denne ene planteart. Her 

træffes også det største antal individer. Men derfor kan 

man udmærket træffe dyrene på andre planter, hvor de sik- 

kert også lejlighedsvist kan finde næring. Det er således 

almindeligt, at man kan ketse imagines og nymfer i vegeta- 

tionen under de træer, hvorpå de lever. Ligeledes vil man 

under artens spredning kunne træffe dem på andre planter 

end de sædvanlige. 

Mange arter kan dog tilsyneladende formere sig på man- 

ge forskellige slags planter, men blomstertægerne er under 

alle omstændigheder, som mange andre insekter, stærkt 

miljøbetingede. Man træffer arter, som udelukkende lever 

på saltelskende urter ved kyster (halophile), og arter, som 

foretrækker varme og meget tørre steder inde i landet 

(xerophile). I den palæarktiske zone findes nogle arter mod 

øst (tørre og varme somre), mens andre er vestlige — atlan- 

tiske (mere fugtige og køligere somre). Nogle er sydlige og 

træffes sjældent eller rent undtagelsesvist her i landet, 

mens andre er nordiske eller endog rent arktiske. Blandt 

disse sidste træffes arter, som finder et passende køligt 

miljø enten mod nord eller oppe i bjergene mod syd. Man 
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Fig. 7. Bagvæggen af Bursa copulatrix visende A-, B- og E-strukturen 

hos A: Notostira elongata. B: Notostira erratica. C: Trigonotylus 

ruficornis. D: Trigonotylus coelestialium. (Efter Wagner 1967). 

kalder disse boreomontane. Selv om forholdene i Danmark 

kun er undersøgt i meget begrænset omfang, genspejler den 

palæarktiske fordeling sig indenfor landets grænser. 

Tægerne har ufuldstændig forvandling (hemimetaboli), og 

derfor ligner 1. nymfestadium, der kommer ud af ægget, til 

en vis grad det voksne individ (imago). Miriderne har 5 

nymfestadier og mellem hvert stadium finder et hudskifte 

sted. For hvert hudskifte vokser individet og antager mere 

og mere imagos skikkelse. 1. nymfestadium er meget lille og 

mangler vingeanlæggene. Vingeanlæggene kommer under- 

tiden i 2., men langt hyppigere i 3. stadium. I 4. stadium 

er anlægget til flyvevingerne længere end anlægget til dæk- 

vingerne, men i 5. stadium er det omvendt. Af 5. stadium 

fremkommer de fuldvoksne individer, som i de første dage 

er dårligt sklerotiserede og meget bløde (immature indivi- 

der). Hvert nymfestadium varer omkring een uge lidt af- 

hængig af temperatur og ernæringsforhold. 
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Nymferne har en meget tynd og blød hud og skrumper 

derfor betydeligt ved tørring. Farven er som regel sart grøn, 

men nymferne kan også være livligt farvede — som regel 

forskelligt fra imago. De er på forskellige punkter anderle- 

des byggede end imagostadiet. Grænsen mellem scutellum 

og vingeanlæg er meget utydelige. Stinkkirtlerne udmunder 

på ryggen af bagkropsleddene, tarsen er som regel 2-leddet, 

og de mangler fuldstændigt de ydre tegn på kønsorganer. 

Formeringen er kønnet. Kun i eet tilfælde synes den her i 

landet at foregå ved partenogenese, nemlig hos Campylo- 

neura virgula. Æggene overvintrer i reglen. I de tilfælde, 

hvor overvintringen sker i imagostadiet, kan parringen ske 

både forår og efterår. I det sidste tilfælde overvintrer dog 

kun et fåtal eller ingen hanner. De overvintrende imagines 

gemmer sig ved roden af planterne, dybt i græs og mos, 

men nogle arter kan dog være i aktivitet på lune dage hele 

vinteren igennem. Disse arter overvintrer på nåletræer, hvis 

nåle de udsuger (arter af Stenodema, Orthops og Exolygus). 

Kun i et enkelt tilfælde synes overvintringen at ske i nymfe- 

stadiet (Macrolophus nubilus). 

Under parringen, som særligt er studeret af Kullenberg, 

indtager hannerne stillinger, som er karakteristiske for ar- 

terne. Kort tid efter anbringes de ret store, ofte bananfor- 

mige æg ved hjælp. af læggebrodden i forskellige plante- 

dele. Kun hos Strongylocoris og hos Malacocoris anbringes 

æggene ovenpå underlaget. 

Indfangning og præparation 

Miriderne fanges overvejende ved ketsning af græs og urter 

og ved nedbankning fra buske og træer. Man skal naturlig- 

vis søge at fange dyrene, mens de er til at få fat på. En- 

hver entomolog ved, at han i jagten på een bestemt art ikke 

alene skal være på det rigtige sted på den rigtige dato, men 

også på det rigtige klokkeslet. Og endvidere skal han an- 

vende den rigtige fangstmetode. Indfangningen skal derfor 

foretages på alle tider af døgnet. Udføres ketsningen ved 

middagstid på en varm sommerdag, tages også tit mirider, 
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som normalt opholder sig på jordbunden, men som tvinges 

til at søge til vejrs på grund af jordoverfladens høje tem- 

peratur (for eksempel Systellonotus). 

Dyrene er meget skrøbelige, og da hårlaget nemt gnides 

af, og antenneled mistes, må indfangningen og aflivningen 

foregå med den største forsigtighed. Bedst anvendes en su- 

geflaske, og ofte er det praktisk som flaske at anvende en 

række samleglas med forskelligt mærke på. Dyrene dræbes 

hurtigst muligt med eddikeæterdampe, og man må herunder 

passe på, at der ikke dannes dråber på glassets inderside. 

Det kan have stor betydning for bestemmelsen, hvis man 

noterer, hvilken plante dyret er taget på. 

Dyrene kan opbevares i nogle dage i mættede eddikeæter- 

dampe, men de macererer meget nemt, så ben og antenner 

let går af. Bedst er det derfor at præparere dyrene så snart 

dødsstivheden har fortaget sig nogle timer efter aflivningen. 

Den bedste beskyttelse får de, hvis man klæber dem op på 

rektangulære skiver af elfenbenskarton. Skiverne nåles i den 

ene ende med nål nr. 2 eller 3 og afstanden fra nålen til 

dyrets bagende skal være så rigelig, at der eventuelt kan 

være plads til udpræparerede genitalorganer. Under opklæb- 

ningen anvendes en fin skaftenål samt en meget fin pensel, 

og som klæbemiddel anvendes en passende tynd tragantop- 

løsning i vand tilsat en ringe mængde thymol eller 10% 

solbrolopløsning i alkohol. Dette sidste forhindrer bakterie- 

og svampevækst ikke alene i opløsningen, men også på kar- 

tonskiven. 

Dyret skal på kartonskiven anbringes således, at kroppen 

og hovedet er vandret, og at hovedet har den naturlige bøj- 

ning. Det kan knibe med at få snablen anbragt mellem hof- 

terne, og i mange tilfælde er det nyttigt at bemærke, hvor 

langt snablen når inden monteringen. Antennerne strækkes 

lige frem, hos større arter kan de bøjes tilbage i de 2 yder- 

ste led. Benene bøjes i leddene og anbringes i naturlig stil- 

ling. Hos hannen kan man anbringe genitalsegmentet bag 

dyret, eventuelt i dissekeret tilstand. Når dyrene anbringes 

således, er målingerne nemme at foretage. Den eneste 
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ulempe er, at man ikke kan betragte dem fra undersiden 

uden at bløde dem op og vende dem. Denne ulempe und- 

gås, hvis dyrene klæbes op på objektglas og opbevares i ob- 

jektglaskasser. Dette er en opbevaringsmåde med mange 

fordele, men den egner sig bedst til en egen studiesamling. 

Miriderne kan også nåles på minutiennåle eller opbeva- 

res i sprit. Det sidste gælder altid for æg og nymfer. Om 

den øvrige indfangnings- og præparationsteknik henvises til 

Politikens håndbog »Vi ser på insekter«. 

Ved præparation af genitalorganerne hos hannen, må man 

huske, at det har stor betydning, hvis man kan betragte pa- 

ramererne og vesica fra forskellige synsvinkler. Lettest er 

det derfor, når dyret er fastklæbet, men inden bagkroppen 

er tørret, at fjerne genitalsegmentet og om nødvendigt dis- 

sekere det. De 2 paramerer og vesica m. m. kan så anbringes 

hver for sig fastklæbet i tragantopløsningen i en passende 

stilling bag dyret. Har dyret været tørret, opblødes det i 

mættet vanddamp i et lukket glas (for eksempel en petri- 

skål) i 8-12 timer. Undertiden kan segmentet hurtigt opblø- 

des i en dråbe vand anbragt om bagkroppen på papskiven. 

Genitalsegmentet kan derefter behandles som ovenfor 

nævnt. 

Genitalierne er ganske godt beskyttede på denne måde. 

Med en bedre beskyttelse og mere elegant er problemet løst 

af Ossiannilsson (1966). Han anbringer genitalierne i opbe- 

varingsvædske i et kapillarrør, som ved hjælp af et plastik- 

stykke nåles under dyret. 

Hvis en finere undersøgelse er nødvendig, kan følgende 

fremgangsmåde anvendes: Genitalsegmentet koges i ca. 1 

minut i 10%0 kaliumhydroxydopløsning. Dette sker bedst 

i en lille hvid porcelænsskål. Tiden og temperaturen skal 

varieres lidt efter, hvor sklerotiserede organerne er. Hos 

immature individer skal behandlingen være så varsom som 

mulig. Man kan undertiden hjælpe lidt på bløddelenes op- 

løsning ved at åbne kapslen forfra. 
Efter macerationen overføres kapslen i rigeligt destilleret 

vand for at fjerne kaliumhydroxyden. Under opholdet her 
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kan man undersøge paramerernes stilling og udseende fra 

forskellig synsvinkel. Er sklerotiseringen ringe, kan præpa- 

ratet farves her ved tilsætning af eosin. Maceration og farv- 

ning kan foretages samtidig, hvis genitalkapslen opvarmes i 

en opløsning af 60 dele 90/0 mælkesyre og 40 dele glycerin 

tilsat så meget af farvestoffet lignin-pink, at blandingen får 

en kraftig rød farve. 

Efter grundig udvanding, afvandes præparatet derefter i 

iseddikesyre i nogle minutter. Det føres derefter over i 

xylol for at fjerne syren og kan derefter anbringes på et 

objektglas i en dråbe monteringsmedium. Dette kan enten 

være canadabalsam eller euparal. Afvandingen kan også 

ske i ren alkohol, hvorefter præparatet kan overføres di- 

rekte til monteringsmediet. Her udpræpareres organerne og 

anbringes i en passende stilling, og et dækglas anbringes 

ovenpå. For at sikre sig, at organerne beholder stillingen, 

kan man lade præparatet tørre lidt i et støvtæt rum, inden 

en ny dråbe monteringsmedium og et dækglas anbringes. 

Man er nu i stand til at undersøge organerne ved stor 

forstørrelse og i gennemfaldende lys. Metoden har dog to 

væsentlige ulemper: Ved sammenpresningen forsvinder pa- 

ramerernes tredimensionale form, som er et meget vigtigt 

karakteristikum, og præparat og dyr skal fra nu af opbeva- 

res hver for sig. Dette sidste kan dog undgås, hvis man i 

stedet for objekt- og dækglas anvender film, der kan nåles 

under dyret. 

De sklerotiserede strukturer hos hunnen behandles som 

ovenfor beskrevet. De er dog meget mere todimensionale og 

egner sig godt til sammentrykt montering. 

Undersøgelsen 

Meget ofte kan man med lidt øvelse allerede ved at be- 

tragte dyret uden væsentlige hjælpemidler, ved hjælp af 

billeder eller tidligere bestemte dyr, henføre individet til 

en bestemt slægt eller art. Remane taler om det habituelle 

indtryk, som skyldes vor opfattelse af flere komplekse ken- 
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detegn uden forudgående nærmere analyse. På dette punkt 

betyder øvelse og genkendelse uhyre meget. 

Men de tider, hvor amatørentomologen tog luppen op af 

vestelommen og bestemte arten, er ved at være forbi, i hvert 

fald for miridernes vedkommende. Een art er blevet til 

flere arter, og de ligner nu ofte hinanden så meget, at en 

nærmere undersøgelse er nødvendig. Hertil anvendes helst 

et binokulært stereomikroskop med måleokular og påfal- 

dende belysning samt helst også et almindeligt mikroskop 

til stærkere forstørrelse. 

Det er vigtigt for bestemmelsen af dyret, at det er intakt 

med ubeskadiget hårlag, og at sklerotiseringen er tilendebragt. 

Kønsorganernes bygning hos immature individer kan være 

vanskelig at erkende, og kroppen skrumper stærkt. Antenne- 

leddenes og benenes længde og navnlig indbyrdes længde- 

forhold ændres dog kun lidt ved tørring. De immature in- 

divider har også en lysere og mere udvisket farve. Jo ældre 

imagostadiet er, jo mørkere og mere karakteristisk bliver 

farven i reglen. Men iøvrigt er farvevariationerne hos man- 

ge mirider så store, at man ikke kan tale om farven som 

et karakteristisk tegn. 

De vigtigste undersøgelser koncentrerer sig derfor om de 

enkelte organers bygning og om størrelsesforholdene. 

Organernes bygning. Ved inddeling af miriderne i under- 

familier anvendes klovedhængenes bygning. Ofte er det til- 

strækkeligt at iagttage kløerne fra forskellig synsvinkel på 

det monterede dyr, men det kræver en god forstørrelse. En 

nærmere undersøgelse kan foretages, mens kloleddet er an- 

bragt på et objektglas i en dråbe lactofenol (lige dele fenol 

og mælkesyre). Dråben varmes og leddet vendes under mi- 

kroskopet. Det kræver lidt øvelse at få kloleddet til at ligge 

rigtigt, inden man lægger et dækglas over. 

Undersøgelsen af genitalierne hos hannen kan også ofte 

foretages direkte på det monterede dyr, når de nødvendige 

kendetegn er synlige uden for genitalkammeråbningen. I 

mange tilfælde er det dog nødvendigt at dissekere organer- 

ne og derefter betragte de enkelte dele for sig. Det er meget 
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vigtigt, at man kan vende og dreje organerne under be- 

stemmelsen. Paramererne er udpræget 3-dimensionalt byg- 

gede. Selv en ganske lille drejning af disse giver på papiret 

et helt andet omrids, hvilket tegninger fra forskellige taxo- 

nomiske værker giver et tydeligt udtryk for. 

Tegningerne af kløerne og genitalierne i denne bog er 

skematiske og fortrinsvist vist fra den side, hvorfra de fle- 

ste enkeltheder er synlige. Tegningerne skal, for at give den 

bedste forståelse, sammenholdes med beskrivelserne under 

arterne. Størrelsen er kun angivet, hvor det har betydning 

for bestemmelsen. 

De sklerotiserede dele af genitalierne hos hunnen er svæ- 

rere at finde, og det er først i de senere år, at taxonomiske 

undersøgelser på dette område har fået betydning. Sklerit- 

terne er næsten plane og undersøges bedst under et dæk- 

glas. 

Undersøgelsen af behåringen skal ske i god belysning og 

om nødvendig med belysning fra forskellige vinkler. Håre- 

nes farve kan undertiden være svære at erkende. Betragter 

man dem med lyset, kan de spejle dette og virke lysere end 

de er. Ser man dem mod lyset, kan skyggevirkningen gøre 

dem mørkere. De tilliggende hårs farve kan også blive mere 

sølvagtige, jo stærkere lyskilde man anvender. I langt de 

fleste tilfælde er man dog ikke i tvivl. 

Størrelsesforholdene. Ved måling af størrelsesforholdene 

anvendes et måleokular, og, når ikke andet er nævnt, måles 

der vinkelret over midten af objektets længdeakse. Det er 

en forudsætning, at alle dele har den naturlige stilling. 

Antenneleddenes længdeforhold volder ingen vanskelig- 

hed, men det lønner sig at måle begge antenner efter. De 

kan være asymmetriske, hvad enten det nu kan skyldes ska- 

der opstået i nymfestadierne eller andre fejl i udviklingen. 

Snablens længde måles til det sted på kroppens under- 

side, hvor spidsen når. Det er meget vigtigt, at hovedet har 

den naturlige stilling, og målingen foretages derfor bedst 

på friske dyr inden monteringen. 

Isse: øjebredden og hovedets bredde måles fra oven vin- 
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kelret på hovedets tværakse. Man korrigerer synsvinklen, 

til øjnene synes lige brede. Derefter måles så øjets bredde 

og issens bredde mellem øjnene. Hovedets bredde er issens 

bredde + 2 x øjebredden (fig. 8a og b). 

Hovedets højde og længde måles fra siden ud for hove- 

dets midte. Der måles mellem lodrette og vandrette linier, 

som skærer hovedets begrænsninger (fig. 8c og d). 

Hovedets bøjningsvinkel måles ved den vinkel, som findes 

mellem en linie parallelt med dyrets længdeakse og en li- 

nie gennem issens bagrand og spidsen af clypeus (fig. 8e). 

Jo større denne vinkel er, jo stejlere er hovedet ansat. 

Pronotums bredde måles over det bredeste sted, og dets 

længde måles fra det forreste sted på forranden til det ba- 

geste sted på bagranden. 

Ved måling af tarsalleddene må det erindres, at disse 

ofte er meget skråt afskåret ved enderne. Det er leddets 

hele længde, der er gældende, og dette ses bedst, når led- 

dene betragtes fra siden (fig. 8f, g og h). Længden af "2 

sammenhængene led måles dog i den naturlige forbindelse 

med hinanden. 

Dyrets længde måles fra hovedets forreste begrænsning 

til spidsen af membranen. Hvor denne ikke dækker bag- 

kropsspidsen måles til bagkroppens spids. Her gælder må- 

let kun på friske dyr, for bagkroppen kan skrumpe en del 

ved tørring eller spritopbevaring. Længden, som er angivet 

ved hver art, er ikke absolut gældende. Der kan træffes in- 

divider, som er lidt større eller mindre. 

Bestemmelsen 

Undersøgelsen foretages i den rækkefølge, beskrivelsen og 

tabellerne foreskriver det. Med lidt øvelse og ved brug af 

hjælpetabellen bagest i bogen, lykkes det hurtigt straks at 

ramme den rigtige gruppe, således at de første besværlige 

undersøgelser undgås. Tabellerne anvendes således, at man 

for hvert tal til venstre vælger mellem 2 alternativer og 

følger det respektive tal til højre. Men man må gøre sig 

klart, at disse tabeller, som måske til en vis grad følger dy- 
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Fig. 8. Øverst: Hovedet af en Phytocoris dimidiatus åg og bagtarsen af 

Psallus luridus. Nederst: Issens form set fra siden, skematisk: a: Øjets 

bredde. b: Issens bredde. c: Hovedets længde. d: Hovedets højde. e: 

Hovedets bøjningsvinkel. f: Længden af første tarsalled. g: Længden af 

2. tarsalled. h: Længden af 3. tarsalled. j: Issen afrundet. k: Issen med 

en kant. l: Issen randet (med nakkeliste). m: Issen skarprandet. 

rets fylogenetiske udvikling, er kunstigt opstillede, og at 

visse arter kun med vanskelighed lader sig indpasse i dem. 

Derfor gælder det om, til trods for at enkelte ting ikke pas- 

ser, at undersøge alle de træk, som angives at være karak- 

teristisk for dyret. Dette skal så vejes op mod de træk, som 

naboarten besidder. Herved kan langt de fleste dyr med 

sikkerhed bestemmes, mens enkelte kun kan bestemmes 

med en vis sandsynlighed. Nogle hunner kan således kun 

henføres til 2 eller 3 nærstående arter. 
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For hver underfamilie og visse andre grupper findes en 

beskrivelse af de vigtigste fællestræk, og når der er flere 

arter i en slægt, findes en slægtsbeskrivelse. Denne gruppe- 

vise karakteristik kan dog godt mangle træk, som allerede 

er nævnt i tabellerne eller i en tidligere beskrivelse. Hvis 

man begynder direkte ved arten, kan det derfor være nød- 

vendig i tvivlstilfælde at gå fremad i bogen. Til slut skal 

det bemærkes, at tabeller og beskrivelser kun gælder for de 

i bogen nævnte arter, men det er kun i ganske få tilfælde, at 

de ikke er alment gyldige. 

Efter beskrivelsen af arten er i parantes angivet, hvor den 

til dato er fundet. D står for Danmark, S for Sverige, N for 

Norge, F for Finland og NT for Nordtyskland. Endvidere 

er hyppigheden angivet ved fra 0 til ++++. 

Følgende forkortelser er anvendt: 

f. (forma): Form. Afvigende udseende, som ikke er arvelig, 

men skyldes ydre påvirkning. I bogen er eventuelle arve- 

ligt betingede farvevariationer dog medtaget her. 

p- (pagina): Side. 

sp. (species): Art. 

s. str. (sensu stricto): I snæver forstand. 

+: Mere eller mindre. 

Blomstertæger, familien Miridae Hahn 

(Capsidae Burmeister) 

Tabel over underfamilierne: 

1. Arolier manglende eller børsteformige, undertiden van- 

skelige at:se-(fig.9a,. bog 600 sie enn kende 2 

— Årolier store, frie og lappedannede (fig. Åc, e, f og g) 6. 

2. Pseudoarolier mangler. Kløer med tydelig basaltand (fig. 

9b). Pronotum med tydelig halsring . Deraeocorinae p. 29. 

- Pseudoarolier synlige (fig. 9a og d). Undertiden er de 

små og svært erkendelige, men da er pronotum uden 

halsring 5. orkrikkee vsere oase tr sti nen 3. 
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3. Pronotum uden halsring. Oftest små og myggeagtige ar- 

BEEN sis hæng dr (IU. ml Bu EG Phylinae p. 188. 

REE IDET HAJSTINK serene, 4. 

4. Tarsens 3. led meget tykkere end de andre led. Membranen 

med een celle. Små brunsorte tæger på bregner (fig. 

150 1) seg BEER SS SAREEN NER Bryocorinae p. 28. 

— Tarsens 3. led ikke tykkere end de øvrige led. Membra- 

RE REESE mon bre borradanngmdkssenn eee 5, 

5. Dækvinger delvis gennemskinnelige. Halsringens for- og 

bagrand set fra oven konkav. Pseudoarolierne store (fig. 

0 resort strande Dicyphinae p. 40. 

— Dækvingerne uigennemskinnelige. Halsringens for- og 

bagrand lige. Kropformen myrelignende. Pseudoarolierne 

nike Hallodapinae p. 138. 

Fig. 9. Kløer og klovedhæng (skematisk efter Wagner og Weber 1964). 

a—f set forfra, g set fra siden. a: Dicyphus. b: Deraeocoris. c: Lygus. 

d: Bryocoris. e: Orthotylus. f: Orthocephalus. g: Phytocoris. 



28 

6. Arolier parallelle eller konvergerende. Pseudoarolier un- 

dertiden børsteformige (fig. 9f). Pronotum uden halsring 

AMEN BE SA FE AE re ShEN ENE he re . Orthotylinae p. 141. 

- Arolier divergerende. Pseudoarolier lappedannede (fig. 

9c). Alle grupper undtagen slægtsgruppen Stenodemini 

har sn tydes halsen "STEFAN SLK NES Mirinae p. 50. 

Bryocorinae Douglas et Scott 

Herhjemme repræsenteres underfamilien kun af 2 små brun- 

lige arter, der lever på bregner. De er karakteriserede ved, 

at dækvingernes yderste åre danner en dyb fure, og ved at 

membranen kun har een celle. Pronotum har en smal hals- 

ring. Årolierne mangler, men pseudoarolierne er bladagtige, 

meget veludviklede og udgår fra kløernes inderside (fig. 9d). 

Genitalsegmentet hos å er ret kort. Venstre paramer har 

2 snoede arme, højre paramer er stærkt reduceret. 

I troperne er underfamilien repræsenteret ved talrige ar- 

ter, som kan gøre stor skade på te, bomuld, kakao og i gart- 

nerier. 

SLÆGTSTABEL 

l. 1. antenneled mindre end det halve af hovedets bredde. 

3. led længere end 4. led. Snablen når midthofterne .... 

FL EYE > NER REE Monalocoris p. 28. 

- 1. antenneled næsten så langt som hovedets bredde. 3. led 

på længde med 4. led. Snablen når ikke forbi forhofterne 

ØERNES SVARENE, fer Me Søn ece Nye rl krres Mener SE net Hr Bryocoris p. 29. 

Monalocoris Dahlbohm 

Pronotum er tydeligt, dækvingerne kun utydeligt punkte- 

rede. Altid macropter. I hele verden er der kun fundet 7—8 

arter. Herhjemme findes kun: 

1. Monalocoris filicis (Linné) 1758 (fig. 39). 

Oval brun til mørkebrun og fint lyst håret. Undertiden er 

dækvingernes siderande og pronotums baghjørner gule. Is- 
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sen er tydeligt randet og antennerne er gulbrune. 2. led er 

sort distalt, 3. led er sort, men gult proximalt, 4. led er sort. 

Membranen og cuneus bøjer bagtil skarpt ned og dækker 

bagkropsspidsen. Benene er gule, 3. tarsalled er sort distalt. 

Længde 2—3 mm. 

Farvevariationer: 

1. Lysgulbrun, ensfarvet eller med brunt pronotum ....... 

eres: f. atlantica Lindb. 

Arten lever på bregner (Filices) i skove på skyggefulde ste- 

der. Den overvintrer som imago. Overvintrende dyr kan 

være ret mørke, mens den friske imago, som viser sig i juli, 

ofte er lys og grønlig. Dyrene er temmelig træge og ernærer 

sig ved at udsuge de unge sporer. Almindelig overalt. 

(D++++.5.N.F.NT.). 

Bryocoris Fallén 

I hele verden findes kun 3 arter, herhjemme kun: 

1. Bryocoris pteridis (Fallén) 1807 (fig. 40). 

Lysebrun til mørkebrun. Issen randet. Antennernes farve 

som hos foregående art. Dækvingerne er tydeligt punkterede. 

Både 3 å og 29 kan optræde brachyptere eller macrop- 

tere. 2 er ofte brachypter og er da ensfarvet lysebrun med 

manglende cuneus og membran. Hos de macroptere former 

(særligt &) er oversiden sort, corium dog bleg med et lidt 

mørkere parti foran cuneus. Dækvingerne rager hos Å å 

langt ud over bagkroppens spids. Længde 2—4 mm. 

Arten lever ligeledes på bregne, særligt på ørnebregnen 

(Pteridium aquilinum) og træffes sammen med ovennævnte 

art. Tilsyneladende foretrækker den dog et mere fugtigt og 

skyggefuldt miljø. Den overvintrer som æg, og imago træf- 

fes fra juli til september. Ikke ualmindelig, men ret stede- 

gen. (D4++.S.N.F.NT).). 

Deraeocorinae Douglas et Scott 

Arter af denne underfamilie er middelstore, ret brede og 

med sorte, brune, gule og røde farver. Oversiden er glin- 
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sende og kraftigt punkteret, særlig pronotum. 3. og 4. an- 

tenneled er meget tyndere end 2. led. Kløerne har kun et 

par børsteformede arolier og en tydelig tandagtig udvidelse 

proximalt (fig. 9b). 

SLÆGTSTABEL 

1. Pronotum med en dyb u-formig rende omfattende calli 

(fig. 10). Membranen tæt behåret. (Underslægten Clive- 

MERE REUISE] 15307 rv 8 KR SEE AG Bothynotus p. 30. 

— Pronotum uden en sådan rende. Membranen ubehåret. 

(Underslægten Deraeocorini Douglas et Scott) ....... ds 
2. Bagtarséns 1. led meget kortere nd 2 SME IE NR 

ES NØRE hare SR ser gled anes 8 dr gl :… Deraeocoris p. 31. 

-= Bagtarsens 1. led næsten så langt som 2. + 3. led 1... 

SEES serier ve osten FE BES pede ER Alloeotomus p. 38. 

Bothynotus Fieber 

I slægten findes flere amerikanske arter. I Europa findes 

kun: 

1. Bothynotus pilosus (Boheman) 1852. 

Rødbrun til brunsort med lange grå hår. Øjnene er frem- 
stående og fjernet fra pronotums forrand. Pronotum er me- 

get groft og kraftigt punkteret. Scutellum har fortil en 

grubeagtig fordybning (fig. 10). Dækvingerne er ligeledes 

punkterede og lidt gennemsigtige. å er altid macropter, 9 
i reglen brachypter. Længde 5—6 mm. Den brachyptere 2 

dog kun omkring 3,5 mm. 

Fig. 10. Bothynotus pilosus. Pronotum og scutellum set fra oven. (Efter 

Wagner og Weber 1966). 
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Arten lever formodentlig blandt detritus i bunden af 

fugtige engdrag fortrinsvis i og ved nåletræsskove. På stille 

varme sommeraftener kommer den frem og kan da ketses 

i græsset. Denne skjulte tilværelse er formodentlig årsag til, 

at den kun er taget 3 gange her i landet, ved Himmelbjer- 

get og ved Bjerringbro. Den overvintrer som æg, og imago 

træffes fra juli til september. (D+.S.N.F.NT.). 

Deraeocoris Kirschbaum (Capsus Fabricius) 

Oftest store brede, kraftige arter med røde, gule og sorte 

farver. Oversiden er glinsende og næsten ubehåret. Hovedet 

er lille, øjnene runde og fremstående. Halsringen er ofte 

mat og med en filtet behåring. Stinkkirtelmundingerne er 

store og ofte mørktfarvede hos de nordeuropæiske arter. 

Kløerne har en meget kraftig basaltand (fig. 9b). $ er me- 

get længere og slankere end 9. Arterne har stor farvevari- 

ation. 

Slægten findes især i Midt- og Sydeuropa og lever så 

vidt vides udelukkende af rov. Den forekommer spredt mod 

nord, hvor alle arter er sjældent forekommende. 

ARTSTABEL 

l. 1. antenneled på øjets længde (set ovenfra). Halsringen 

BEER. Blørrelse under 5 MR 4. 2110 de nv Å 

-— l. antenneled 1,5 x øjets længde, sjældent mindre, men 

da er halsringen mat. Størrelse over 5 mm. (Underslæg- 

YA PTL RTEG 3753 REP SR 7, 8. 

2. Scutellum glat. (Underslægten Knightocapsus Wagner) .. 

el rakte EN Tank 1 batetcens p."32. 

- Scutellum punkteret. (Underslægten Camptobrochis Fie- 

3 Tre pe argon orne te DRSARRAN 2. punctulatus p. 32. 

3. Pronotums halsring glinsende uden filtagtig behåring. 

Stinkkirtlernes åbninger hvidrandede .... 3. ruber p. 33. 

— Halsringen mat og ru og med filtagtig behåring ..... 4. 

4. Længde over 8 mm. Stinkkirtlernes åbninger sortbrune 5. 

- Længde under 8 mm. Stinkkirtlernes åbninger gullige 6. 
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5. 2. antenneled 1,5 x (3.+4.) led. Hovedet rødligt og + 

sortplettet. Scutellum med sorte punkter olivaceus p. 34. 

— 2. antenneled mere end 2 x (3. + 4.) led. Hovedet mest sort- 

farvet. Scutellum ensfarvet punkteret . trifasciatus p. 35. 

6: »Pronotumns halsring lys. sad once Ål Jer annulipes p. 36. 

=: Pronotums: halaring srt 0 ordener høre Is 

7. Corium bredt gullig langs yderranden .. cordiger p. 63. 

= Corium ensfarvet sort ks 2000» SÅ Ha dsb ERE 8. 

8. Ret lille. & 6,3—6,7 mm. Q9 5,2—5,5 mm. 2. antenneled 
kort, hos å ca. 1,6 x hos 2 ca. 1,3 x hovedets bredde .... 

BER Ege ES TT EERRNS DER FVT ander 4. scutellaris p. 37. 

- Ret stor. % 6,7—7,8 mm. 29 6,4—7,0 mm. 2. antenneled 

langt, hos å ca. 1,8x hos 2 ca. 1,7 x hovedets bredde .. 

SR AT ERED DENDE SE REGERE SATSE KE ELASTAN morio p. 38. 

1. Deraeocoris lutescens (Schilling) 1836. 

Oversiden lysebrun til mørkebrun ofte med mørke tegninger. 

Hovedet er ofte gult. Antennerne er gulbrune, 2. led er 

smalt sort distalt, 3. og 4. led er sorte, lyse proximalt. 

Snablen når midthofterne. Benene er gule. Tibierne har 2 

mørke ringe. Længde å 3,8—4,2 mm. 9 4,4—4.6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hele dyret ensfarvet gulbrunt .…...… f. innotata Reut. 

2. 2; antenneled bredt sort distalk  Soetern f. dubia Rey. 

Årten findes på mange forskellige slags løvtræer, men er 

også taget på buske og urter. Overvintrer som imago og bli- 

ver ofte mørkere efter overvintringen. Den er fundet for ny- 

lig ved Holstenshus på Fyn i eet eksemplar, og er desuden 

fundet i Holsten. (D+.NT.). 

2. Deraeocoris punctulatus (Fallén) 1807 (fig. 41). 

En ret lille, slank gulbrun art med mørke tegninger. Hoved 

og pronotum for størstedelen mørke. Pronotum og dækvin- 

ger punkterede. Dækvingerne gulbrune med sortbrune teg- 

ninger af ringe udstrækning. Cuneus gulbrun, spidsen mørk. 

Membranen lys med mørke årer. Antennerne er sorte, Il. og 
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2. led ofte lyse på midten, 2. led kun svagt tykkere distalt. 

Ben gulbrune, femora distalt med en lys ring. Tibier med 

2 lyse ringe. 

Hos å er højre paramer jævnt smallere mod den næb- 

formige spids. Venstre paramer er leformig, og hypofysen 

har en meget lille modhage ved spidsen. Sanseknuden har 

talrige lange og tynde hår, som let knækker (fig. 11a). 

Længde 4—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. De sortbrune aftegn er mørkebrune .... f. pallidula Sti. 

2. Hoved og pronotum sortbrune. Scutellum sortbrun med 

lys median og en gulbrun længdestribe til hver side. 

Clavus sortbrun, gulbrun mod midten. Cuneus sort, gul- 

brun inderst. Membranen brun ...... f. pulchella Reut. 

3. Hoved, pronotum og scutellum ensfarvet sortbrune. Cla- 

vus gulbrun i indervinklerne, corium smal gulbrun til 

es EL ae BASE Fals Kond f. poppiusi Reut. 

Findes på tørre og ufrugtbare steder, hvor den lever på for- 

skellige urter som almindelig røllike (Achilla millefolium) 

og regnfang (Tanacetum vulgare), og på jorden mellem 

planterne. Den overvintrer som imago, og den nye genera- 

tions imagostadier træffes fra midten af juli. Herhjemme er 

den kun taget i Gribskov og ved Tisvilde på sydvendte 

bakkeskråninger. (D++.S.F.NT.). 

3. Deraeocoris ruber (Linné) 1758 (segusinus Muller) 

(fig. 42). 

Oversidens farve veksler lige fra sort til okkerfarvet. Hos 

C er i reglen hoved, pronotum og dækvinger gulrøde eller 

rødbrune og kun cuneusspidsen er sort. å er mørkere og of- 

test farvet som f. segusina Ml. Iøvrigt er 1. antenneled sort, 

2. led sort med gul midte og tydeligt tykkere distalt. 3. og 

4. led er rødgule. Længde 6,5—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden rød. Pronotums bagrand, clavus og cuneus- 

serier SSERKERR f. danica F. 
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2. Som ovenfor, men pronotum kun rød helt fortil. Corium 

BORN Fed KØ Es hade sende des on 2 f. dobsiki St. 
3. Som :1,-men-pronotum er helt sort 151.155 f. fieberi Sti. 

4. Som 3, men hovedet fortil, scutellum fortil og corium bag- 

son 5, sanserne KNEE. SSR f. gothica Scop. 

5. Som 4, men cuneus helt sort .......... f. concolor Reut. 

6. Oversiden helt sort, men hovedet bagtil og cuneus, bort- 

tet franker. 1 RAR NEN f. segusina Mill. 

7. Oversiden helt mørk, men cuneus rød med sort spids .... 

beer lene dare «Års hot Usa "Kol f. denigrata Sti. 

Arten lever på forskellige slags løvtræer og urter. Den over- 

vintrer som æg. Imago ses fra juli til september. Den er 

fundet hist og her og undertiden i antal på lyse enge i 

skove ofte på stor nælde (Urtica dioeca). Den er endnu 

ikke fundet i Jylland. (D++.S.N.F.NT.). 

Deraeocoris olivaceus (Fabricius) 1776. 

En stor snavsetokkergul til gulligrød art med ensfarvet ho- 

ved og pronotum, Scutellum har en sort median og clavus 

er ensfarvet lys. Antenner gulrøde, 2. og 3. led er bredt 

sorte distalt, 4. led er helt mørkt. Benene er gulbrune, tibier 

mørkere med 2 gule ringe. Størrelse 8,5—10,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum ensfarvet brungul. Cuneus rød på midten .... 

Porn: ERE Res SØE SANSERNE sg 15» Ednerenes she f. media Kbm. 

2. Pronotum X sort, corium for størstedelen lys .......... 

NE BA RNESEEN DE SE SEE See 0 . + fallax: Horv. 

3. Som 2, men corium ensfarvet sort ..... f. larvata Horv. 

4. Helt sort, kun hovedet med røde tegn . . i. cder kr 

EDEN FESD IEEE . f. erythrostoma Schrk. 

Arten overvintrer som æg, og lever zoophagt på forskellige 

løvtræer, særlig hvidtjørn (Crataegus). Imago optræder først 
på sommeren. Det er en sydlig art, der er fundet i omegnen 

af Hamborg. (D0.NT.). 
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Fig. 11. Venstre og højre paramer set fra oven. a: Deraeocoris 

punctulatus. b: D. trifasciatus. c: D. scutellaris. d: D. møorio. (Skematisk 

efter Wagner og Weber 1964). 

Deraeocoris trifasciatus (Linné) 1767. 

En meget stor og næsten nøgen art, kun behåret på prono- 

tums rande. Farven er meget varierende. Oftest er hovedet 

sort med en rød plet ved hvert øje. Pronotum er sort med 

røde siderande. Scutellum og clavus er rød, den sidste mør- 

kere for- og bagtil eller helt sort. Corium er rød med sorte 

tegninger, cuneus rød med sort spids. 

Antennerne er sorte, de 3 inderste led er undertiden X 

røde på den proximale halvdel. 2. led er mere end 2 x (3. 

+ 4.) led og stærkt fortykket distalt. Benene er sorte eller 

brune. Længde å 10-12 mm. 2 8,5—10,5 mm. 
Hos & er højre paramer bredest på midten, stærkt snoet 

og smallere distalt. Venstre paramer har en stor forlænget 

sanseknude med enkelte hår. Hypofysens spids er noget til- 

bagekrummet (fig. 11b). 
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Farvevariationer: 

1. Oversiden skarlagenrød, kun er 2. antenneled sort dis- 

talt, pronotum sort på midten og dækvingerne med sorte 

bene KONES over f. rubriceps Horv. 

2. Pronotum gulrød med sort halsring og calli. Scutellum 

og dækvinger gulrøde, kun mørke ved coriums bagrand 

og ner Hd VDS SIERRGEE, DØDEN f.imitator Horv. 

3. Som 2, men corium er også sort fortil .. f. regalis Horv. 

4. Pronotum rød med sorte strøg i midten og med sort hals- 

ai ars NV RRS SØREN] BUSSERNE SEE £ f. bipartita Horv. 

5. Oversiden helt sort, kun med en rød plet ved hvert øje 

RD REE SONDE, ESS TE ST SANSER En ER (TE f. annulata Germ. 

Lever på løvtræer, særligt blomstrende frugttræer og hvid- 

tjørn (Crataegus). Den overvintrer som æg, og imago ses fra 

midten af juni til august. Arten er fundet i Sverige (Upp- 
land i juni), og flere gange i Slesvig-Holsten. (D0.S.NT.). 

Deraeocoris annulipes (Herrich-Schaeffer) 1842. 

Brungrå med mørke tegninger og sort punktering. Pronotum 

med lys median og sorte calli. Scutellum kun svagt punkte- 

ret. Dækvingerne å sortplettede. Antenner sortbrune eller 

sorte, 2. led med en gulbrun ring på midten. Længde 6,5—7 

mm. 
Overvintrer som æg, imago i juni og juli. Arten lever på 

lærk (Larix) og er fundet i Lauenborg og lige syd for El- 

ben. (D0.NT.). 

Deraeocoris cordiger (Hahn) 1834. 

Oversiden sort og gult tegnet, nøgen og farveløst punkteret 

undtagen hoved, calli og scutellum som er helt glatte. Prono- 

tum er sort. Scutellum gult åX sort ved forranden. Clavus 

er sort og corium overvejende gul. Cuneus er næsten altid 

gul med sort spids. Antenner og ben overvejende sorte. 

Længde 5,5—6,5 mm. 



37 

Farvevariationer: 

1. Pronotum å gult. Grundfarven orange f. aurantiaca Sti. 

2. Som 1, men grundfarven okkergul . .... f. apicalis Sign. 
3. Kun pronotums siderande gule ........ f. lateralis Reut. 

4. Pronotum helt sort. Corium næsten helt sort, kun med 

en smal rødliggul siderand fortil og udvendig ved bag- 

500 na Bi sl: Kraselskje f. falliaciosa Reut. 

SEPronotum helt sort. Corium næsten helt. sort... ..….... 

ens skare . f. beieri Wagn. 

Arten lever på gyvel (Sarothamnus scoparius) og overvin- 

trer som æg. Det er en vestlig art, som er nået til egnene 

lige syd for Elben. (D0.NT.). 

4. Deraeocoris scutellaris (Fabricius) 1794. 

Oversiden er stærkt punkteret og glinsende, kun fint behå- 

ret langs siderne. Oversiden er sort med gullig isse og of- 

test med rødt scutellum. Issen er randet. Calli og scutellum 

er glatte, og pronotum er helt glat mellem porerne. Dæk- 

vingerne er kraftigst punkteret fortil. Membranen er mørk 

med ensfarvede årer. 

Antennerne er sorte. 2. led hos g 1,6x, hos 9 1,3x ho- 

vedets bredde. Benene er i reglen sorte. Bagtarsens 3. led er 

ca. 0,75 x (1. + 2.) led. Basaltanden er kort og bred. 
Hos å er genitalsegmentet lille. Højre paramer er temme- 

lig tyk og snoet, slankere mod spidsen og med et hammer- 

formigt hoved. Venstre paramer er ca. 0,4 mm og slank. 

Hypofysens arm er krummet, sanseknuden lille og med lan- 

ge hår (fig. 11c). 

Farvevariationer: 

Ree NE Sort 13 3 Jar f. deruber Wgn. et Web. 

Feel hvidt Fa aL Let f. alboscutellata Reut. 

Arten synes at have en begrænset udbredelse i Nordtysk- 

land, Holland, Slesvig-Holsten, Sydsverige og Jåmtland. 

Den lever navnlig på og under hede- og klokkelyng (Cal- 

luna og Erica), og overvintrer som æg. Imago ses i juni og 
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juli. Den forekommer spredt og sjældent. Herhjemme er 

den fundet på Himmelbjerget og ved Toftlund i Sønder- 

jylland i forrige århundrede. (D+.S.N.F.NT.). 

Deraeocoris morio (Boheman) 1852 (luctuosus Ribaut). 

Ligner ovenstående art uhyre meget i farve og skikkelse, 

men denne art er noget bredere og større. Scutellum er 

stærkt hvælvet og hyppigst sort, og pronotum er rastreret 

imellem porerne. Antennerne er sorte og slanke, 2. led for- 

holdsvist langt ca. 1,75 x hovedets bredde hos begge køn, 

hos å ret kraftigt og lidt fortykket distalt. Benene er sorte, 

tibier bredt brune distalt. Bagtarsens 3. led ca. 0,67 x (1. + 

2.) led. Basaltanden ret smal. 
Genitalsegmentet hos & er større og paramererne kraf- 

tigere end hos foregående art. Højre paramer er fortykket 

ved basaldelen. Venstre paramer er større, har en meget 

bredere arm til hypofysen, og sanseknuden er forholdsvis 

stor med lange hår (fig. Ild). 

Farvevariationer: 

I. Scutelnm rødt —.6.47x- f. ossiannilssoni Wgn. et Web. 

Årten er boreomontan og angives at leve på timian (Thy- 

mus) og merian (Origanum). Æggene overvintrer og imago 

findes i juni og juli. I Sverige er den fundet på Oland, i 

Våstergåtland, i Dalarne og så nordlig som Jåmtland. 

Endvidere findes den i Midttysklands bjerge. (D0.S.). 

Alloeotomus Fieber 

Gulbrune til rødbrune, kraftigt punkterede arter, der lever 

på nåletræer. Coriums yderrand afvekslende sort, rødt og 

gult plettet. Issen med tværnedtryk. Antenner stærkt behå- 

rede, femora korte. Bagtarsens 1. led så langt som 2. + 3. 

ARTSTABEL 

1. Oversiden tæt og langt opret gråt behåret. Isse: øjebred- 

den hos & As hon Ea Gan ek gothicus p. 39. 
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- Oversiden hos 9 næsten nøgen, hos å kort tilliggende 

behåret. Isse: øjebredden hos $ 1, hos 2 ca. 1,5 ...... 
er nd en vt KA Ron . germanicus p. 39. 

I. Alloeotomus gothicus (Fallén) 1807. 

Rødbrun til grå-brun. Øjnene ret små. Issens tværnedtryk 

er utydeligt i midten, og lidt foran dette ligger en lille 

grube. Scutellum har en lys plet i alle 3 vinkler. Corium 

lyse- og mørkebrunt tegnet. Cuneus rødbrun, bagtil mør- 

kere. Antenner brune, 2. led med kort tilliggende behåring 

og derimellem hos 2 med længere hår, som er ca. 3 x led- 

dets diameter. Bagtibier udvendig med meget lange oprette 

hår, som hos 2 er 2 x benets diameter. Længde 5—6 mm. 
Hos & er højre paramer tyk på midten med en bred 

konkav spids. Venstre paramer har en stump og kortbørstet 

sanseknude, hypofysens arm er lang og slank. Spidsen er 

næsten ikke krummet, men drejet og næbformig. Vesica har 

2 sklerotiserede stave, hvoraf den ene er nålespids og tynd, 

den anden kortere og tykkere. 

1. Gråbrun. Corium sortplettet bagtil, Cuneusspidsen helt 

TE, ADR f. fuscus Sti. 

Årten overvintrer i ægstadiet og imago træffes i august og 

september. Den lever på nåletræer, særlig på skovfyr (Pinus 

silvestris) og populationerne forekommer ret spredt. Den er 

herhjemme taget ved Tisvilde og i Charlottenlund. (D++. 

S.N.F.NT). 

Alloeotomus germanicus Wagner 1939. 

Farvet som forannævnte art, som den ligner meget. Hove- 

det er lille med ret store øjne, og issens tværnedtryk er ty- 

deligst i midten. 2. antenneled er kort tilliggende behåret, 

og hos 9 med enkelte længere hår, som ikke er 2 x leddets 

diameter. Bagtibierne har fine hår, som ikke er længere end 

benets diameter. Længde 6—7 mm. 

Hos å er venstre paramer kraftigere og lidt mere krum- 

met mod spidsen end forrige arts. Desuden er sanseknuden 
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spids og med lange børster. De sklerotiserede stave er som 

hos foregående art. 

Farvevariationer: 

1. Gunéusspidsen helt soft 12258000, 70 f. sticheli Wagn. 

Levevis som foregående art. Er fundet flere steder i Sverige 

og i Finland. Den er ikke ualmindelig i Slesvig-Holsten. 

(D0.S.F.NT.). 

Underfamilien Dicyphinae Reuter 

Omfatter et antal små sarte arter, der ofte kan minde om 

myg. Farven er lys grøngul, sjældnere grå til sortbrun. 

Dækvingerne er gennemsigtige og benene er lange og tyn- 

de. Årolierne er børsteformige og pseudoarolierne er lappe- 

dannede og frie (fig. 9a). Genitalsegmentet hos å er rundt. 

Venstre paramer er formet som en le med en lang og lige 

hypofyse med en kam. Højre paramer er stærkt reduceret. 

Paramererne er ofte meget små og svære at undersøge. 

SLÆGTSTABEL 

1. Øjnene berører pronotums forrand. Lever på løvtræer . 

AE EA Se EL ENGENE AAL ae SR VER EEEKGEE Campyloneura p. 41. 

- Øjnene er fjernede fra pronotums forrand. Lever på for- 

sker ae atter "556 son re KAR LS ÆRA SAR KEANE STEN RER Z. 

m c 
Fig. 12. Hoved og pronotum af a: Dicyphus pallicornis. b: Macrolophus 

nubilus. c: Campyloneura virgula. 
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2. Dyret er ret bredt og dets omrids er ovalt. Længden højst 

ERE Ens hørt sevi send fagre Stethoconus p. 4l. 

—- Dyret er smallere og længden er mere end 3 x bredden 

BEES HI sn re men nerne. 3. 
3. Calli er tydelige. Pronotums tværfure bag calli når helt 

ud til siderne (fig. 12a). Tibiernes torne i reglen mørke 

REE Er re TEE . Dicyphus p. 42. 

- Calli utydelige. Pronotums tværfure når ikke ud til si- 

derne (fig12b). -Fibierne med lyse torne 1.004. 
Es 3 lrlks rad ek .…. Macrolobhus p. 48. 

Campyloneura Fieber 
I slægten findes kun een art: 

1. Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer) 1835 

(fig. 43). 

Bleggul, lyshåret og smukt farvet. Hovedet sort med en gul 

plet ved hvert øje. 1. antenneled lyst, mørkere proximalt og 

distalt, undertiden rødlig proximalt. 2. led er sort, 3. led er 

bleggullig og brunligt proximalt. Halsringen er hvidgul og 

calli mørke. Pronotums bagerste del er hvidgul. Scutellum 

er overvejende gul. Dækvingerne er glasklare, clavus er 

mørkere farvet, og cuneus er mat og gul med rød eller sort 

spids. Membranen er klar med røde årer. 

Benene er lysegule, femoras spidser undertiden røde. Ti- 

bierne har lange sorte torne. Længde 4,5—5 mm. 

Arten lever på forskellige løvtræer, særlig på ask (Fraxi- 

nus). Imago overvintrer, og nymferne, som findes fra maj 

til juli, er let kendelige, idet de er gule med røde antenner, 

pronotumsider og vingeanlæg. Imago træffes fra juli. 

å & er uhyre sjældne og 99 formerer sig formodentlig 
ved partenogenese. Arten er pletvis udbredt og temmelig 

almindelig i den sydøstlige del af landet. (D+++.S.N.NT.). 

Stethoconus Flor 
Kroppen er ret bred som hos Liocoris, men hovedet er endnu 

mindre. Pronotum er uden antydning af tværfure, og hals- 

ringen er ret flad og bred. 
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Stethoconus cyrtopeltis (Flor) 1860. 

Oversiden er blegbrun med fine lyse hår og 4 brunt tegnet. 

Antennerne er gule, 1. led mørkt distalt, 2. led mørkt distalt 

og proximalt. Desuden er 2. led meget længere end 3. + 4. 

led. Længde 4—5 mm. 

Artens levevis er ukendt, og den er taget både ved kets- 

ning af græsser og ved nedbankning fra træer, særlig frugt- 

træer. Den er uhyre sjælden og er kun taget enkeltvis spredt 

i Europa og een gang i det østlige Finland. (D0.F.). 

Dicyphus Fieber 

Hovedet bag øjnene er halsagtig forlænget. Issen ofte gul 

med en karakteristisk sort tegning. Mellem øjet og hovedets 

bagrand findes meget ofte en sort plet. Antennerne og be- 

nene er påfaldende lange og tynde, og halsringen og calli 

er meget fremtrædende. Fortibierne er uden tydelige torne, 

og femur er forsynet med mørke runde pletter. 

Højre paramer er stærkt reduceret og kun ca. 0,1 mm. 

Venstre paramer er større, oftest ca. 0,25 mm, og karakteri- 

stisk ved sit leagtige udseende (fig. 13). Paramererne er 

vanskelige at undersøge og kræver en god forstørrelse. 

Dyrene lever på langhårede planter på skyggefulde ste- 

der. Mange har kun een værtsplante. De fleste arter over- 

vintrer i imagostadiet og er om foråret blevet betydeligt 

mørkere i farven. 

ARTSTABEL 

1. Hovedet sort med 2 eller 4 gule pletter. Calli små, sorte 

og tydeligt adskilte. Antennerne er overvejende sorte. 

Altid macroptere. (Underslægten Brachyceraea Fieber) 2. 

- Hovedet lysegult ofte med 2 bagtil konvergerende, under- 

tiden afbrudte, mørke længdebånd, som undertiden smel- 

ter sammen til en mørk plet i panden. Calli er store og 

støder sammen i pronotums midtlinie. Antennerne over- 

vejende lyse 10... Sonos ørne ke KEE ae 8. 
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. Hovedet sort med en gul plet ved hvert øje. Bagtibier 

HEE karle punkters tis, trale 2. globulifer p. 44. 

Hovedet sort med 4 gule pletter dannende et sort kors. 

Bagtibiernes torne udgår fra sorte punkter ............ 

KER drab nedei annulatus p. 45. 

. Overside, antenner og ben med en fin tilliggende behå- 

ring. Hårene og tornenes længde på tibierne overstiger 

ikke disses diameter. På fingerbøl (Digitalis). (Underslæg- 

ten Idolocoris Douglas et Scott) .... 1. pallicornis p. 44. 

Overside, antenner og ben med kraftigere mere opret be- 

håring. Hårenes og tornenes længde på tibierne overstiger 

disses diameter. (Underslægten Dicyphus s. str.) ..... 4. 

. 2. antenneled: pronotums bredde er hos 2 højest ca. 1,2 

BE AN HE], 4 Små arter 2. essensen 5. 

2. antenneled: pronotums bredde er hos 9 mindst ca. 1,2 

BE sikke Rare sg len 6. 

. Oversiden brunhåret. 2. antenneled 1,3x3. led ........ 

AE UNR RESENS RBR SES SR REESE 3. stachydis p. 45. 

Oversiden sorthåret. 2. antenneled 1,4x 3. led .......... 

eee sn FNs os sg . hyalinipennis p. 46. 

. Calli meget store, ca. 2 x så tykke som halsringen. Pro- 

notums tværfure ligger lidt bag midten . ............ 22 

Calli mindre, ca. 1,5x så tykke som halsringen. Tvær- 

furen ligger lidt foran pronotums midte. Altid macropter 

. Baglårenes underside med talrige sorte børstehår. 2. an- 

tenneled oftest ensfarvet lyst, undertiden lidt mørkere 

HERRE og Tistalt 0.0 luskseress0, 4. pallidus p. 46. 

Baglårenes underside lyshåret med enkelte lange børste- 

hår. 2. antenneled mørkebrunt til sort proximalt og dis- 

0 ni se Kran » 5. constrictus p. 47. 

. Il. og 2. antenneled næsten helt sorte. Hoved og prono- 

tum meget mørke. Isse: øjebredden ca. 1 .. errans p. 47. 

l. antenneled oftest rødt. 2. antenneled, pronotum og ho- 

ved for størstedelen gule. Isse: øjebredden ca. 1,5 ...... 

Has LE såden Bon RAGG« 6. epilobii p. 48. 
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1. Dicyphus pallicornis (Meyer-Diir) 1861 

(pallidicornis Reuter). 

Langstrakt grønbleg til mørkebrunlig, ret ensfarvet med sorte 

pletter på hovedet (fig. 12a). Antennerne lysegule, ca. halvt 

så lange som kroppen, l. led med 2 sorte ringe eller mørkt, 

proximalt og distalt lysegult. 2. led kortere end pronotums 

bredde, ofte med en mørk ring proximalt. Calli er temmelig 

store og støder sammen midt på pronotum. Pronotums tvær- 

fure ligger lidt bag midten. Hos macroptere dyr findes ofte 

en sort plet bagtil udvendigt på corium, og cuneus er hvid- 

lig med bred mørk spids. Begge køn er både brachyptere og 

macroptere. 

Hos å har venstre paramer en kort tandet kam på hypo- 

fysen. Sanseknuden er flad og med talrige lange børster 

(fig. 13a). Højre paramer er kort og kølleformig. Længde 

brachypter 3—4 mm, macropter 4—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Lys okkergul eller strågul. Pronotum brunsort med lyse- 

gul forrand og median. Scutellum mørkebrun, lateralt 

med en okker nl plet 25 1 arr SR f. fieberi Sti. 

2. Oversiden næsten helt brunsort ........ f. stotti China. 

Årten lever udelukkende på fingerbøl (Digitalis purpurea) 
og findes ofte i haver med bevoksninger af denne plante. 

Unge dyr er grønlige, mens den overvintrede imago i reg- 

len er ensfarvet mørk. Arten kan have 2 generationer om 

året. Imago træffes helt hen i oktober måned. (D+++.S.N. 

NT.). 

2. Dicyphus globulifer (Fallén) 1829. 

Langoval, glinsende gråbrun med fin brun behåring. Pro- 

notum groft rasteret. Halsringen er gul og ofte sort bagtil. 

Calli er sorte, glatte og adskilte af en lys midtlinie. Scutel- 

lum er mørk med 2 kileformede gule pletter lateralt. Cori- 
ums indervinkel er aA mørk. Spidsen af cuneus er ensfar- 

vet lysebrun. Antennerne er sorte og kort sorthårede, 1. led 

er sort, smalt gult proximalt og distalt. 2. led er lidt fortyk- 
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ket distalt. Femora har runde sorte pletter i striber. Tibi- 

erne er sorttornede. 

Hos å har venstre paramer en krummet spids hypofyse 

med en ret lang kam, som proximalt ender i en skæv spids 
tand. Sanseknuden er ret lille og med korte børster (fig. 

13b). Længde 3,5—4 mm. 

Arten lever på pragtstjerne (Melandrium), trevlekrone 

(Lychnis) samt krageklo (Ononis). Imago overvintrer og 

træffes fra sidst i juli og i maj. Spredt og ret sjælden. Fun- 

det ved Krabbesholm Skov ved Skive og desuden ved Ran- 

ders, Vejle, Strib og på Tåsinge. (D++.S.N.F.NT.). 

Dicyphus annulatus (Wolff) 1804. 

Ligner ovenstående meget. Halsringen er oftest sortplettet. 

Hos & er venstre paramer forholdsvis lille med en utydelig 

sanseknude med omkring 3 børstehår. Længde 3—3,5 mm. 

Arten lever på Strandkrageklo (Ononis spinosa). Den 

overvintrer som imago. Almindelig i de midttyske bjerge og 

fundet nordligst ved Hamborg. (D0.NT.). 

3. Dicyphus stachydis Reuter 1883. 

Oversiden bleg gråbrun, grå- eller brunhåret. Hovedet lyst 

med de karakteristiske mørke pletter. Clypeus og genae ofte 

sorte. Pronotum med mørke sider. Calli gule. Scutellum gul- 

lig eller ensfarvet sortbrun. Spidsen af cuneus rødlig eller 

grå til sort. Antennerne mere end halvt så lange som krop- 

pen. 1. led gult eller brunligt med 1 eller 2 mørke ofte rød- 

lige ringe. 2. led gult, brunligt proximalt og distalt. 2. led: 

pronotums bredde er hos Q ca. 1,2 hos & ca. 1,4. 3. led ca. 

1,7 x 4. led. Bagfemora med lange oprette børstehår. 

Hos å er venstre paramers hypofyse lige med en under- 

tiden utydelig kam. Sanseknuden er ret flad og med 2—3 

lange børstehår, som let ses med paramererne in situ (fig. 

13c). Højre paramer er stærkt reduceret. 

Begge køn kan være brachypterer eller macropterer, det 

sidste er dog ret sjældent. Længde brachypter 3—4 mm, 

macropter 4—5 mm. 
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Lever på skovgaltetand (Stachys silvatica) og overvin- 

trer som imago. Den nye generations imago træffes fra 

sidst i juli. Den træffes ofte sammen med Dicyphus palli- 

dus, men er knapt så almindelig. D++++.S.N.NT.). 

Dicyphus hyalinipennis (Burmeister) 1835. 

Ligner foregående art meget. 2. antenneled: pronotums 

bredde er ca. 1 og 3. antenneled er ca. 2 x 4. led. 

Hos & har venstre paramer en tydelig stor kam, som 

mod basis ender med en but spids. Sanseknuden har om- 

kring 8 korte stive børstehår. Begge køn kan være brachyp- 

terer og macropterer. Længde brachypter 3,5—4 mm, ma- 

cropter 4,3—5 mm. 

Lever på galnebær (Atropa belladonna) og er hyppig i 

de midttyske bjerge. Den er fundet lige syd for Elben. 

Overvintrer som imago. (D0.NT.). 

4. Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer) 1835. 

Bleg, grågrøn med lys behåring. Hovedet lyst med de sæd- 

vanlige aftegn, der ofte smelter sammen til en mørk plet. 

Isse: øjebredden hos begge køn ca. 1,4. Øjnene er ret flade 

og afstanden til pronotum ret lang. Pronotum ofte med en 

mørk plet lateralt for calli. Corium har ofte en mørk plet 

lige foran cuneus, cuneus lys, undertiden med brun spids. 

Antennerne er blege og næsten så lange som kroppen. l. 

led har en bred rød ring distalt. Tibierne har lange mørke 

torne. 

Hos å er genitalsegmentet stort, og venstre paramer er 

meget stor, ca. 0,7 mm. Sanseknuden er stor med talrige 

lange børstehår (fig. 13g). Højre paramer er lille og slank, 

ca. 0,2 mm, og med talrige hår udvendig. 

Begge køn kan være brachyptere eller macroptere. Stør- 

relse 4,5—6,5 mm. 

Arten lever på skovgaltetand (Stachys silvatica) og over- 

vintrer som æg. Imago træffes fra juli til september. Almin- 

delig i bevoksninger med skovgaltetand. (D++++.S.NT.). 
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5. Dicybhus constrictus (Boheman) 1852. 

Bleg grågrøn, oversiden lyst brunhåret. Hovedet gulligt med 

de sædvanlige mørke aftegn, der som regel her er helt sorte. 

Isse: øjebredden hos å er ca. 0,9 hos 9 ca. 1. Øjnene er 

ret udstående og afstanden til pronotum ret kort. Pronotum 

er lys, mørkere lateralt. Scutellum er brungul med mørke 

aftegn. Cuneusspidsen 4 mørk. l. antenneled er sortbrunt 

med en bred lysegul ring på midten. 2. led: pronotums 

bredde er hos $ ca. 1,7 hos 2 ca. 1,5. 3. led er sortbrunt, 

smalt gult proximalt. Femurs underside er tyndt lyshåret 

med enkelte lange lyse hår. Tibierne har spredte brune 

torne. 

Hos å har venstre paramer en ret lang hypofyse med 

en kam. Sanseknuden er lille og flad med 6—8 børstehår 

(fig. 13f). 

Arten er som de ovenfor nævnte dimorf, og i de fleste 

tilfælde er $ macropter og 2 brachypter. Længde brachyp- 
ter 3,5—4,5 mm, macropter 4,5—5 mm. 

Lever på forskellige hårede planter, men navnlig på skov- 

galtetand (Stachys silvatica) og på salvie (Salvia). Den 

overvintrer som æg, og imago træffes fra juli til september. 

Den er kun fundet enkelte steder herhjemme, bl. a. i antal 

ved Gudhjem på salvie (Salvia). I Sverige er den taget 

spredt helt op i Lapmarken. (D+.S.N.NT.). 

Dicyphus errans (Wolff) 1804. 

Meget slank og bleggrå, ofte mørktfarvet. De 2 længdebånd 

på hovedet flyder ofte sammen. Clypeus er brun og prono- 

tum ofte sort med lys median. Scutellum er mørk med 2 

kileformige pletter ved siderne. Corium er mørk bagtil, og 

spidsen af cuneus er bredt mørk. 1. antenneled er sort, smalt 

gult proximalt og distalt. 2. led er brunt og ligeledes mørkt 

proximalt og distalt. 

Hos $ har venstre paramer en stor kort kam på hypo- 

fysen, og sanseknuden er lille og med korte børstehår (fig. 

13d). Længde 4,5—5 mm. 
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Farvevariationer: 

1. Oversiden megéj-mørk 26000000. f. longicollis Fallén. 

Lever som foregående art på forskellige hårede urter og på 

knoldet brunrod (Scrophularia nodosa). Den overvintrer som 

æg, og imago træffes fra juli og til oktober. Den er endnu 

ikke fundet herhjemme, men er truffet i Sverige og Nord- 

tyskland. (D0.S.N.NT.). 

6. Dicyphus epilobii Reuter 1883 (fig. 44). 

Bleg grågrøn til gullig med fine brune hår. Clypeus er 

brunlig. De mørke tegninger på hovedet kan ofte være uty- 

delige. Isse: øjebredden er hos Z ca. 1,4 hos 2 lidt mere. 
Pronotum er gul, ofte med en mørk plet lateralt. Scutellum 

er ofte rødlig ved forranden. Corium har en mørk plet bag- 

til, og undertiden er også indervinklerne mørke. Cuneus- 

spidsen er ofte brun. Antennerne er meget kortere end 

kroppen. l. led er rødt, ofte lysere proximalt og distalt. 2. 

led er lysegult og mørkere distalt, undertiden også proxi- 

malt. 2. led: pronotums bredde er hos å ca. 1,7 hos 2 ca. 

1,3. 3. og 4. antenneled er brune, 3. led lyst proximalt. Be- 

nene er lysegule og tæt mørkthårede. Tibier med mørke 

torne. 

Hos å har venstre paramer en lang lav kam på hypofy- 

sen, og sanseknuden har talrige ret lange børstehår (fig 13e). 

Årten lever på lådden dueurt (Epilobium hirsutum) og 

overvintrer som æg. Imago træffes fra juli til ind i septem- 

ber og er meget almindelig, hvor der er bevoksninger af 

værtsplanten. (D++++.S.NT.). 

Macrolophus Fieber 

Små bleggrønne arter med lyse antenner og ben. 

ARTSTABEL 

L;' Scutellums: spids ensfarvet 10/0 12. 50 oss skon 1. nubilus. 

- :Scutellums spids smal sort: 505 de SEERE rubi. 
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Fig. 13. Venstre paramer set fra siden hos a: Dicyphus pallicornis. b: 

D. globulifer. c: D. stachydis. d: D. epilobii. f: D. constrictus. 

g: D. pallidus. 
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1. Macrolophus nubilus (Herrich-Schaeffer) 1835 

(fig. 45). 

Lille slank og lysegrøn med fine gule hår. Bag øjnene fin- 

des en sort plet (fig. 12b). Pronotum og scutellum er grønne, 

dækvingerne gule eller grønne. Clavusspidsen er ofte sort. 

Membranen er farveløs, årene er gulgrønne eller brunlige. 

Antennerne er grønne, men 1. led er sort. 2. led er så langt 

som pronotums bredde hos 2, hos & 1,2 x pronotums bred- 

de. Tibierne er ofte lidt brunlige distalt. % er godt 3 mm, 
C ca. 3,5 mm. 

Er meget karakteristisk ved den blege farve og de knald- 

sorte Il. antenneled og den sorte plet bag hvert øje. Arten 

lever på hårede planter som skovgaltetand og andre. Den 

overvintrer formodentlig i nymfestadiet. Imago træffes fra 

midten af maj til slutningen af juli. Arten er ikke særlig 

hyppig og er almindeligst i den sydligste del af landet. 

(D++.S.N.F.NT.). 

Macrolophus rubi Woodroffe, 1957. 

Ligner foregående art meget, men er lidt mere langstrakt. 

Clavus og cuneus er sorte mod spidsen. Isse: øjebredden hos 

å er 2,3, hos 92 næsten 3. 2. antenneled er ca. 1,7 x prono- 

tums bredde hos Ø, ca. I. 2 hos 92. $ er ca. 3,5 mm, 9 4—4,5 

mm. | 
Lever på rubusarter (brombær) og overvintrer formodent- 

lig som æg. Arten er fundet i England og i et tilfælde lige 
nord for Elben i august måned. (D0.NT.). 

Underfamilien Mirinae Hahn 

En underfamilie af meget forskelligt udseende arter karak- 

teriserede ved klovedhængenes fælles bygning (fig. 9c og g). 

Desuden har genitalorganerne både hos å og 9 i mange 

tilfælde fælles bygningstræk (fig. 5a). Underfamilien er me- 

get stor og derfor inddelt i flere slægtsgrupper og slægts- 

undergrupper. 
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SLÆGTSGRUPPETABEL 

1. Bagtarsens 1. led tydeligt kortere end 2. + 3. led. Krops- 

formen oval. Pronotum altid med halsring . Mirini p. 73. 

— Bagtarsens 1. led på længde med eller oftest tydeligt 

længere end 2. + 3. led. Oftest smal langstrakt eller my- 
relgpende, Antenner lange og tynde ...:.:..20060…… då 

2. Pronotum uden halsring. Issen med en længdefure og/el- 

ler et tværnedtryk (fig. 14a-—c) ....…. Stenodemini p. 53. 

- Pronotum med en lidt utydelig flad halsring. Sort og 

myrelignende. Næsten altid brachypter . Pithanini p. 5l. 

Pithanini Douglas et Scott 

Indeholder kun 2 meget karakteristiske arter. 

SLÆGTSTABEL 

1. Bagkroppen myreagtig indsnøret fortil. 2. antenneled ty- 

eksl fortykket distalt 2 ves 7 Myrmecoris p. 51. 

- Bagkroppen smallere, men ikke indsnøret fortil. 2. anten- 

neled ikke fortykket. distalt 4... Pithanus p. 52. 

Myrmecoris Gorski 
Kun een art: 

Myrmecoris gracilis (Sahlberg) 1848 (fig. 46). 

Både i form og af farve den mest myrelignende af miriderne. 

Oversiden er sort til rødbrun og ubehåret. Pronotum er bre- 

dest fortil, hvor der findes en utydelig halsring. Pronotum 

bliver snævrere bagtil, hvor der findes en ringformig ind- 

snøring. Bag denne ses mesonotum, som breder sig ud bag- 

til. Man finder næsten altid de brachyptere former, og her 

er vingerne ganske små og skælagtige. 

Bagkroppen er sort og siderne flade og opadbøjede. An- 

tennerne er lange og tynde, 1. led er gulbrunt, 2. led er 

mørkere distalt, 3. led er mørkt, men smalt gulligt proxi- 

malt. 

Hos den macroptere form findes ingen tydelig cuneus, og 

membranen har kun een celle. Desuden har dækvingerne 
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nogle brede hvide tværbånd. Længde: & 4,5—5 mm. Q 
5—5,5 mm. 

Farvevariationer: 

l. Oversiden og ben rødbrune .......... f. rufuscula Reut. 

2. Overside og ben sorte. Bagkropssegmenterne med hvide 

ins DERES RES SEERE Se SLS ÆT TS LIS FR f. fusca Reut. 

Arten lever zoophagt på meget tørre steder særligt i skove, 

hvor den opholder sig på jorden eller på græsser. Den fin- 

des ofte i selskab med myrer, uden iøvrigt tilsyneladende 

at have forbindelse med dem. Overvintrer som æg. Imago fin- 

des i juli og i begyndelsen af august. Sjælden og sted- 

egen. Den er fundet i Norge og i Sverige helt op til Norr- 

botten. I Danmark er den fundet forskellige steder. Ved 

Grenå, ved Gammelgab, Vestjylland (bl. a. macropter i stort 

antal i en opskylningszone på stranden). Endvidere er den 

taget på Læsø, på Råbjerg Mile og ved Boderne på Born- 

holm. (D++.S.N.F.NT.). 

Pithanus Fieber 

Arterne er i langt de fleste tilfælde brachyptere og myrelig- 

nende. Bagkroppen er sort og med opadbøjede rande. 

ARTSTABEL 

l. Il. antenneled 0,33 x hovedets bredde. Femora er ensfar- 
vede gulbrune, højst mørktplettede -distalt 2.5 elise 

ES EEN ER TE FEE FRE Bee LT ar . Il. maerkeli p. 52. 

— l. antenneled 0,45 x hovedets bredde. Bagfemora sorte 
sals odds ser serene sd herned hrabei p. 53. 

1. Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeffer) 1838 (fig. 47). 

Hovedet sort med en brungul streg ved hvert øje. Pronotum 

sort med en bred halsring, der er noget utydelig i midten, 

Bagkroppen er sort og med flade opadbøjede sider, som hos 

C er gule. Antenner sorte, 1. led er dog gult på den distale 

halvdel. Hos brachyptere individer er pronotum bredest på 

midten og er bagtil forsynet med en flad ret utydelig ind- 
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snøring. Dækvingerne er her meget korte, sorte mod mid- 

ten og lysegule lateralt. 

Enkelte 99 kan være macroptere. Hos disse breder pro- 
notum sig klokkeformigt ud bagtil. På dækvingerne er cu- 

neus og cellerne i membranen ofte ret utydelige. Benene er 

ensfarvede gulbrune. Længde: å 3,5—4 mm, 29 4,5—5,3 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved, pronotum og scutellum violetgrå. Dækvinger ens- 

ENIGE LSE EL JØDERS, f. pallida Rem. 

Arten lever på græsser særlig i og ved skove. Overvintrer 

som æg. Imago fra midten af juni og i juli måned. Almin- 

delig overalt. Den er fundet helt op i Lule Lappmark i Sve- 

rige. (D++++.5S.N.F.NT.). 

Pithanus hrabei Stehlik 1952. 

Oversiden sort. Bagkroppen hos 9 noget bredere end hos 

foregående art, som den ligner meget. Kun 99 er fundne. 
Længde brachypter ca. 4,75 mm, macropter ca. 5,5 mm. 

Arten er beskrevet i ganske få eksemplarer fra Tjekko- 

slovakiet. Den er også fundet ved Leningrad og i eet eksem- 

plar fra det sydøstlige Finland. (D0.F.). 

Stenodemini China 

Slægtsgruppen Stenodemini udgør en meget karakteristisk 

afdeling indenfor vore mirider. Kroppen er langstrakt, ofte 

næsten liniedannet. Pronotum er uden halsring, men kan 

fortil være noget nedtrykt. Forhjørnerne er noget frem- 

trukne og forranden derfor konkav. Siderandene er skarpe. 

Vingerne kan være noget reducerede, særlig hos Q. 

Dyrene lever på græsser, og de fleste overvintrer i imago- 

stadiet. Nogle arter tåler den stærkeste blæst og sidder fast- 

klamrede i vajende græsstrå ved hjælp af de store arolier 

og benenes forsyning af stive hår. Andre arter foretrækker 

rolige fugtige mosestrækninger fremfor tørre græsmarker. 

Så godt som alle arter gennemgår en karakteristisk farve- 

ændring i relation til bestemte tidspunkter i deres livscyclus. 
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SLÆGTSTABEL 

. Issén uden medial længdefure . MER te z 

Issen med medial længdefure ..…...…..............…. 8. 

Pronotin' ude midtkal HRM 28, IS Actitocoris p. 54. 

Pronotum med en midtkøl, i hvert fald bagtil ........….. 

Sue ER De Rs FIRE Senden IGJE KØRER RAR Acetropis p. 55. 

. Pronotum og scutellum punkterede .... Stenodema p. 56. 

Sottellm apinktéret 533 jæne sp HUSER HER 4. 
Øjnene flade, når ikke eller næsten ikke ud over prono- 

tums siderand. Hovedet længere end bredt (fig. 14b).. 5 

Øjnene når langt ud over pronotums siderand. Hovedet 

bredere end BARE HE TES SES Son ESS HE øf 

. Bagtibier med lange hår men uden torne. Hårene på in- 

dersiden længere end tibiernes bredde. Panden frem- 

trukket til en i midten kløvet næse, som ovenfra dækker 

basis af clypeus (8 TE). 5. SI mg Notostira p. 60. 

Bagtibierne med korte hår og små torne. Panden kun 

med antydning af næse. Basis af clypeus ikke dækket 6. 

. Bagfemora cylindriske. 1. antenneled 1,5 x pronotums 

længde eller mére. 3-10 mm ,.:….. Megaloceraea p. 63. 

Bagfemora tyndere mod spidsen. 1. antenneled omtrent 

af samme længde som pronotum. 4—7,5 mm ............ 

ERE EET ESTERE lee Trigonotylus p. 63. 

. 1. antenneled tyndere mod spidsen. Snablen når ikke bag- 

ROTTERNE. BES NE SA SS ka gav ken Teratocoris p. 66. 

1. antenneled næsten cylindrisk. Snablen når baghofterne. 

er VEN 1 0 USE ESS S EKS GEN Leptopterna p. 71. 

Actitocoris Reuter 

Pronotum uden længdekøl og med afrundede sider. En øst- 

lig slægt med kun een art, som forekommer yderst sjældent. 

ÅActitocoris signatus Reuter 1878. 

å med parallelle sider, mørktfarvet, undertiden næsten helt 

sort. 2 bredere bagtil og lysebrun til gullig. Oversiden iøv- 
rigt med mørke tegninger og langt opret behåret. Antenner 
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lange og ligeledes langt opret behårede. 2. led distalt kølle- 

formigt opsvulmet og sort. Begge køn kan være macroptere 

og brachyptere. Længde 4—5,5 mm. 

Arten lever på græsser (Graminaceae) og tagrør (Phrag- 

mites) på fugtige kystenge. Den er yderst sjælden og er i 

Skandinavien kun fundet i 5 eksemplarer i det sydvestlige 

Finland. Desuden er den taget ved Leningrad. (D0.F.). 

Acetropis Fieber 

Hovedet er vandret. Panden udtrukket til en næse, som 

ovenfra set dækker basis af clypeus. Issen har et ovalt tvær- 

nedtryk mellem øjnene, som er flade og ikke når udenfor 

pronotums siderande. Pronotum og scutellum er meget fint 

punkterede, næsten glatte. Pronotums sider er skarpe og 

bladagtigt afsatte ved en fure. Dækvingernes ribber er 

stærkt ophøjede og 2 ofte brachypter. 
Arterne er syd- og mellemeuropæiske. Imago lever kun 

en månedstid og dør i løbet af juli måned. Overvintringen 

sker i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Pronotums forrand ikke kraveformigt nedtrykt. Prono- 

tum med en lav £ tydelig midtkøl bagtil. Siderandene er 

vandrette. 2. antenneled distalt og femora med tydelige 

1 prosa eARRERARRSRSEA SE ERaR 1. giøimmerthali p. 55. 

- Pronotums forrand er kraveformig nedtrykt, og dens si- 

derande er opadbøjede. Pronotum har en tydelig længde- 

køl fra kraven og til bagranden. 2. antenneled og femora 

ERE SETS ERIE SED SEL FA carinata p. 56. 

l. Åcetropis gimmerthali (Flor) 1860 

(å fig. 48. 2 fig. 49). 

Oversiden ret ensfarvet, 2 grøngul, å mere blegt lysebrun 

og næsten nøgen. Antennerne er mørke hos å og forsynet 

med lange brune eller sorte hår. Hovedet har en brun me- 
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dian. Pronotum og scutellum har en lys median. Benene er 

gulbrune, 3. tarsalled er sort. Længde 4,5—6 mm. 

å & lever tilsyneladende kun i kort tid og dør allerede 

sidst i juni måned. 99 er da stærkt ægfyldte og lever sjæl- 
dent længere end til midt i juli. 

Arten findes herhjemme på magre udyrkede marker, 

navnlig på eng-rapgræs (Poa pratensis). I England findes 

den på græsser i strandenge. (D+++.S.NT.). 

Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer) 1841. 

å og 29 har et meget forskelligt udseende. & er sort til 

brunlig med 2 gule længdestriber på hovedet. Antennerne er 

sorte og næsten nøgne. Pronotums midtkøl og sider, scutel- 

lums median, embolium og cuneus er hvidgule. Altid ma- 

cropter. 2 er meget lysere, hvidgul til gulbrun. Hovedet har 

brune længdestriber. Antennerne er sorte, Il. led dog ofte 

lyst. Pronotums sider, median og embolium er hvidgule. I 

reglen brachypter. Længde 6,5—7 mm. 

Årten findes på tørre steder i skovbryn og lysninger. Den 

er fundet i Slesvig-Holsten. På Zoologisk Museum findes et 

enkelt eksemplar mærket »Sjælland 1825«. Artens fore- 

komst i Danmark må indtil videre anses for tvivlsom. (NT.). 

Stenodema Laporte (Miris Fabr.) 

Kroppen er 4 længdestribet. 1. antenneled er ret tykt, 

krummet og tæt håret. Issen har en tydelig længdefure og 

pronotum ofte en fin længdekøl. Bagtarsens 1. led er så 

langt som 2. + 3. led. 

Farven er stærkt varierende fra grøn til gul eller brun 

med et 4 rødligt anstrøg. Om efteråret bliver farverne 

mørkere og ofte også rødere, og tegningerne udviskes noget. 

Imago overvintrer, og sidst på foråret, hvor parringen fin- 

der sted og æglægningen begynder, har dyrene antaget en 

græsgrøn farve. Dette gælder dog ikke $ å, hvis grund- 

farve i reglen er gulbrun eller rustfarvet. Kun hos Steno- 

dema virens bliver & grøn som 9, men med en mere brun- 
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lig tone. Sent på sommeren kan man træffe meget mørkt- 
farvede å å fra forrige års generation. 

Arterne er livlige og flyver gerne. De fleste foretrækker 

tørre magre græsmarker. Overvintringen finder ofte sted 

på nåletræer. 

ARTSTABEL 

1. Bagfemora tornede distalt. (Underslægten Brachytropis 

ENE I ns vd 

- Bagfemora ikke tornede. (Underslægten Stenodema 

0 333. Soaked ole ad 30.0] 8 

2. Bagfemora på bagranden med en lang og en kort torn 

BE SEES pll EN l. calcaratum p. 57. 

- Bagfemora sammesteds med mere end 2 torne (fig. 14e) 

MU Adv g Ayel RVR 2. trispinosum p. 58. 

3. Panden fremtrukket, dækker over basis af clypeus (fig. 

14h). Bagfemora pludselig tyndere distalt (fig. 14f) ..… 

BE EAR] AU AD MIS BD 534 18. werensp 58; 

MiRanden ikke fremtrukket (fig: 14j) 2 Tod. 25. ser; 4. 

4. Bagfemora pludseligt tyndere distalt (fig. 14f) . .....…. 

nl 5 Fe BT FEER ERE SENERE TESS . 4. laevigatum p. 60. 

- Bagfemora cylindriske i hele længden (fig. 14g) ......…. 

REESE 273 BL LDR 2 ÅD: 5. holsatum p. 60. 

1. Stenodema calcaratum (Fallén) 1807 (fig. 50). 

Let kendelig på bagfemoras to torne, hvoraf den distale er 

lille og bred, mens den proximale er lang og krummet. Pan- 

den er ikke fremtrukket, og isse: øjebredden er hos Åå ca. 

2, hos 2 noget mere. Pronotum har en bleg midtlinie, som 

hyppigt strækker sig helt til bagranden. Pronotums sider 

er svagt konkave. Længde 6,5—8 mm. 

Arten kan med hensyn til farve om efteråret deles i to 

typer. Den ene er gulgrå med brune striber og grågule plet- 

ter langs vingeribberne, og bagkroppens grundfarve er 

grøn. Den anden har en mat, lys teglstensrød farve med de 

samme gråbrune tegn som den førstnævnte, og bagkrop- 
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pens underside er her grågul. Efter overvintringen, hvor 

der er flest 929, kan de to typer ikke mere skelnes fra hin- 

anden. å er her græsgrøn med rødlige tarser. Desuden er 

antennerne røde på den distale halvdel af 2. led og på hele 

3. og 4. led. 

Meget almindelig på tørre enge, særlig i nærheden af 
træer. (D++++.S.N.F.NT.). 

2. Stenodema trispinosum Reuter, 1904. 

Bagfemoras distale torn er kort og spids. Den næstyderste 

er lang og ikke særlig krummet. Den proximale torn sidder 

noget længere inde og er ret bred ved basis (fig. 14c). Tor- 

nene kan have lidt varierende udformning. Undertiden er 

den proximale torn stærkt reduceret (var. reducta Wagn.), 

undertiden findes en ekstra torn proximalt for de 3 øvrige 

(var. quadrispinosa Wagn.). 

Iøvrigt er arten noget bredere end foregående art. Pro- 

notums blege median findes kun på den forreste halvdel, og 

siderne er lige. Der kan findes meget mørke, næsten sorte 

individer. (f. nigrescens Wagn.). Længde 7—9 mm. 

Arten findes på strandkogleaks (Scirpus maritimus) og 

rørhvene (Calamagrostis) på fugtige steder ved saltvand. 

Den er fundet overalt i landet, og er ret almindelig på eg- 

nede lokaliteter. Det er en nordlig art, som ikke er fundet 

sydligere end i Nordtyskland. (D++++.S.N.F.NT.). 

3. Stenodema virens (Linné) 1767. 

l. antenneled er tykkere end forfemora, tæt hårede og på 

længde med hovedets bredde. 2. led er knapt 2,5 x 1. led hos 

Q, lidt længere hos g og meget længere end 3. + 4. led. 
Bagtibierne er noget krummede proximalt. Farverne har hos 

denne art en særlig tendens til at blive teglstensrøde i ef- 

tersommeren. Sent på foråret er å å ofte grønligt blågrå, 

inden de dør i løbet af juni. Længde 7—8,5 mm. 

Næringsplanten skifter med årstiden. Om vinteren findes 

den på nåletræer, hvis nåle udsuges. Dyrene er ret træge, 
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h 

Fig. 14, Slægtsgruppen Stenodemini. Hovedet af a: Teratocoris. 

b: Trigonotylus. c: Notostira. Endvidere bagfemora hos d: St. calcaratum. 

e: St. trispinosum. f: St, laevigatum. g: St. holsatum, Endelig pandens 

form hos h: St. virens og j: St. laevigatum. 

men bevæger sig ret godt selv ved temperaturer omkring 

frysepunktet. Æggene lægges blandt andet på rug (Secale), 

og imago optræder fra omkring l. august. Almindelig over- 

alt, men hyppigst i de sydøstlige egne af landet. (D++++.S. 

N.F.NT.). 
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4. Stenodema laevigatum (Linné) 1758. 

l. antenneled er langt og slankt og ca. 1,2 x hovedets 

bredde. 2. led er 2x 1. led og så langt som 3. + 4. led. Bag- 

femora er også her lidt krummede proximalt. Længde 7,5— 

9 mm. 

Årten er slankere end S$. virens, og farveforandringerne 

er omtrent som hos $. calcaratum. Den foretrækker tilsyne- 

ladende lidt fugtige lokaliteter. (D++++.S.N.F.NT.). 

5. Stenodema holsatum (Fabricius) 1787. 

Kroppen er noget bredere og kortere end hos de øvrige 

stenodemaarter. 1. antenneled er ret tykt og ubetydeligt kor- 

tere end hovedets bredde. 2. led er ca. 2,5 x 1. led og meget 

kortere end 3. + 4. led. Hovedet, pronotum og scutellum har 

2 uskarpt begrænsede mørke længdestriber. Længde 5,5—7 
mm. 

Arten er lidt trægere end de øvrige arter, og er hyppigst 

på lidt fugtige og skyggefulde steder, især i skove. (D++++. 

S.N.F.NT.). 

Notostira Fieber 

Arterne er smalle, langstrakte, og med meget lange anten- 

ner og ben. 1. antenneled er tæt håret og halvt så langt som 

2. Issen har længdefure og tværnedtryk. Pronotum og scu- 

tellum er helt glatte, cuneus lang og smal. Bagtibierne er 

indvendig længere og tættere hårede end udvendig. 

De 2 nedennævnte arter ligner hinanden uhyre meget, og 

kun hos efterårsgenerationens 99 kan med sikkerhed iagt- 
tages en forskel i membranens bygning. Bestemmelsen sker 

derfor ved undersøgelse af genitalapparatet. Hos å drejer 

det sig om den venstre paramer, hos 2 om A-strukturen i 

bagvæggen i Bursa copulatrix. 

ARTSTABEL 

1. Venstre paramer med stor og fremtrædende sanseknude, 

hypofysens arm kort, tyk og noget krummet (fig. 15a). 
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A-strukturen hos Q er stor og opad forlænget (fig. 7a). 
Hos efterårsgenerationens 29 er afstanden mellem den 
bagerste spids af den store membrancelle og membranens 

bagerste spids meget kortere end længden af cuneus (fig. 

1 ER ERE SEER REE RER) ESSENS 1. elongata p. 61. 

- Venstre paramer med en lavere sanseknude. Hypofysens 

arm er længere, slankere og næsten lige (fig. 15b). A- 

strukturen hos 92 er meget mindre (fig. 7b). Den nævnte 

afstand på membranen hos efterårsgenerationen er af 

omtrent samme længde som cuneus (fig. 15d). .......... 

40 KDE Tir mel uses 2…erraticep. 62, 

1. Notostira elongata (Geoffroy), 1785. 
(Megaloceraea erratica Linné). (å& fig. 51. 2 fig. 52, 

begge sommergeneration). 

Venstre paramer kan let iagttages in situ fra venstre side, 

spidsen krummer noget fremad og indad. 

Der findes 2 generationer i årets løb. Sommergeneratio- 

nens imagostadium kommer frem i begyndelsen af juli må- 

ned. 99 er større og længere end efterårsgenerationens, og 
bagkropsspidsen når i reglen længere bagud end vingespid- 

sen. Farven er græsgrøn med sorte aftegn i form af XX sam- 

menflydende prikker i rækker. På issen og scutellum, men 

navnlig tydeligt på pronotum findes de som 4 sorte længde- 

streger, der ofte kan flyde sammen til bredere langagtige 

pletter. Hos & er den sorte farve mere udtalt, ofte findes 

der kun en smal gul midtlinie på den bagerste del af prono- 

tum samt 2 gule pletter på issen. 

Efterårsgenerationen kommer frem i slutningen af august. 

CC er her rødgrå undtagen bugen, som er lysegrågrøn. Se- 

nere ændres farven til det klart rødbrune med 4 grå læng- 

destriber på isse, pronotum og scutellum. I vinterens løb 

bleger farverne af, og om foråret antager bagkroppen en 

græsgrøn farve, mens dækvingerne bliver grårøde eller gul- 

grønne. å å ligner meget sommergenerationens. Senere på 

efteråret kan de blive stærkt rødbrune og inden vinteren 

dør de. Længde 6—9 mm. 
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Fig. 15. Notostira. a: Venstre paramer set fra oven hos N. elongata. 

b: Hos N. erratica. c: Membranen hos N. elongata, efterårsgenerationen. 

d: Hos N. erratica, efterårsgenerationen. e: Vesicas sklerotiserede stav 

hos Trigonotylus ruficornis. 

En livlig tæge, som foretrækker tørre græsmarker. Æg- 

gene lægges tidligt om foråret i græssernes bladskeder. Ved 

ketsning ligger de ofte urørlige et stykke tid i en kataleptisk 

tilstand og kan således allerede i nettet kendes fra andre 

arter. Almindelig overalt. (D++++.S.N.NT.). 

2. Notostira erratica (Linné) 1758. 

Venstre paramers arm peger in situ skråt opad og fremad 

på en meget karakteristisk måde. 99 hos efterårsgeneratio- 
nen er ret let kendelige på de nævnte forhold på membranen, 

men også å å har her en forholdsvis lang membran. Læng- 

de 6—9 mm. 

Farveforandringer og levevis adskiller sig så vidt vides 

ikke fra den forrige arts, men den er herhjemme langt 

sjældnere. Den er ikke ualmindelig i Sydøsttysklands bjerge 



63 

og i Sverige. I Finland synes den helt at have erstattet 

elongata. (D+.S.N.F.NT.). 

Megaloceraea Fieber 
Kun een art: 

1. Megaloceraea recticornis (Geoffroy) 1785. 

(linearis Frtissl.). 

Meget slank og smal med meget lange antenner, som er rød- 

ligbrune, kort sorthårede og ca. 1,3 x kroppens længde. l. 

led er næsten så langt som hoved og pronotum tilsammen. 

2. og 3. led er lige lange. Pronotum har en fin midtkøl, som 

er tydeligst hos $. Tibierne har korte sorte torne. Længde 

7,5—10 mm. 

En stor sydlig art, som kun sjældent træffes i de nordiske 

lande. Her er den taget på hundegræs (Dactylis) og bjærg- 

rørhvene (Calamagrostis epigeios) på uplejede græsmarker. 

I Sverige er den taget flere steder, nordligst i Våstmanland. 

Herhjemme kendes den fra Anholt by. 

Den overvintrer som æg, og imago findes i juli og august. 

(D+.5S.F.NT.). 

Trigonotylus Fieber 

Set ovenfra er panden å afrundet og dækker ikke clypeus, 

som tydeligt ses. Issen har en meget tydelig længdefure, 

særlig bagtil. Øjnene er ret flade, isse: øjebredden er 2—3, 

og øjnene når kun lidt udenfor pronotums sider (fig. 14b). 

Pronotum har ofte tæt på siden af den lysere median, lidt 

foran midten, 2 mørke porer. Bagtibierne er fint lyst kort- 

hårede med spredte lyse eller lysebrune torne. Oversiden er 

næsten nøgen med spredte lyse hår, farven er grønlig eller 

gullig. 

Alle arterne overvintrer som æg. 

ARTSTABEL 

1. Antenner fint behårede, bleggrønne og aldrig rødfarvede. 

2. led næsten så langt eller lige så langt som 3. + 4. led 

2 1. Krag gs SR FOSLELEE & 55 SES SOREEESE NES ES SERER PORER . 1. elymi p. 64. 
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— 2.—4. antenneled er glatte og ofte rødfarvede. 2. led er ty- 

delt Kortere'end 3, FED eg AR ANS AES 2 

2. Panden spids fortil. Brystets underside næsten altid med 

blodrøde streget FRJLE FORSINKER. pulchellus p. 65. 

— Panden fortil afrundet. Over- og underside ensfarvet 

ERNE Vi. AS DS DNS MD SDS. Søe beer el SER 3 

3. 3. antenneled ca. 0,9x 2. led. Hos å har vesica en tyde- 

lig, ret tyk, krummet stav (fig. 15e). Hos Q er A-struktu- 
ren i'bursa -copulatrix vingeformét: (fig: 7c) sod. suunelnk 

ars, anse SE re ED rear 2. ruficornis p. 65. 

— 3. antenneled oftest over 0,97 x 2. led. Hos & er vesica 

uden stav. Hos 9 er A-strukturen næsten ensdannet med 

Esstrikturen (fig: 70) id 2 dsrs 3. coelestialium p. 66. 

1. Trigonotylus elymi (Thomson) 1871. 

(bsammaecolor Reuter). 

Temmelig bred. Oversiden bleggrøn til gullig, ofte med 

brunlige længdestriber. Issen og spidsen af clypeus er fortil 

bredt afrundede. Isse: øjebredden er hos å ca. 2,3, hos 9 

ca. 2,5. 1. antenneled er spredt kort mørkhåret, 2. led er 

fint tilliggende håret og ca. 2,5 x hovedets bredde. Bagfe- 

mur er kun svagt smallere distalt. Benene er grønne, 3. 

tarsalled mørkt distalt. Længde 5,5—7 mm. 

T. elymi er et udpræget kystdyr, som udelukkende findes 

i klitter ved saltvandskyster. De lever på marehalm (Ely- 

mus) og hjælme (Ammophila). Dyrene foretrækker friske 
grønne strå og findes først på sommeren i juni og begyn- 

delsenaf juli måned. Pletvis udbredt, men ikke sjælden. 

(D+++.S.N.NT.). 

En underart T.elymi gallicus er beskrevet af Wagner. 

Den afviger fra hovedformen ved at have utydeligt behå- 

rede antenner, ved at 2. antenneled er ca. 3 x hovedets bred- 

de og ved at isse: øjebredden hos å er ca. 1,9, hos 2 ca. 

22. 
T. elymi gallicus er fundet i Nordtyskland og Sverige. 
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Trigonotylus pulchellus (Hahn) 1834. 

Lys grågrøn, ofte med et rødligt skær. Oversiden ofte med 

brune eller rødlige længdestriber. 1. antenneled fint kort 

mørkhåret med blodrøde længdestriber, eller 4 rødt. 2., 3. 

og 4. led røde og meget fint tilliggende behåret ved stor 

forstørrelse. Panden og Clypeus tilspidset fortil. Bagtibierne 

er rødlige distalt. Tarsen er rød, 3. led mørkere. Længde 

4—5 mm. 

Farvevariationer: 

l. 1. antenneled rødt med 2 gule eller grønne strøg ....... 

el eersive f. pseudoruficornis Sti. 

ES OLermiden ensfarvet grøn . ......... f. wagneri Sti. 

Imago træffes i juli og august. Den træffes i tørre sandede 

egne på forskellige græsser, særlig på sandskæg (Coryne- 

phorus canescens). (D0.S.NT.). 

2. Trigonotylus ruficornis (Geoffroy) 1785. (Fig. 53). 

Bleggrøn, ret smal, % meget mindre end 9. Pronotum og 

scutellum ofte med 2 brune sidestriber. 1. antenneled ens- 

farvet rødligt eller grønt med rød stribet tegning. 2., 3. og 

4. led rødlige. Forholdet mellem 3. og 2. antenneled svin- 

ger meget (0,85—0,96), og er ikke noget sikkert kendetegn i 

forholdet til nedenstående art. Bagfemora er tydeligt smal- 

lere distalt og tibierne har brune torne. 

Hos å er vesica forsynet med en tydelig, spids, lidt 

krummet, sklerotiseret stav, som kan være noget utydelig 

hos immature individer. Længde å ca. 4,8—5,2 mm, 2 5,2— 

6,5 mm. 

Farvevariationer: 

KER Abkenheled srønt med røde striber … … kelte sine 

EAN 2 RØDERETE SHRRSRE SEERNES . f. pseudepulchella Sti. 

2. Antenner, tibier og tarser bleggrønne, 3. tarsalled dog 

EN ALA A ISK RD Moe 4 f. viridicornis Reut. 

Arten findes på græsmarker på både tørre og fugtige lokali- 

teter. Næringsplanterne er hovedsagelig hvene (Agrostis) og 



66 

rødsvingel (Festuca rubra). Imago træffes fra juni til sep- 

tember. Udbredt og meget almindelig på græsser på fugtige 

steder. Formodentlig 2 generationer om året. (D++++.S.N.F. 

NT.). 

3. Trigonotylus coelestialium (Kirkaldy) 1902. 

Arten ligner fuldstændig den foregående art, og den ad- 

skilles kun fra denne ved genitaliernes bygning. Særlig å å 

er let kendelige ved manglen på den sklerotiserede stav. 

Træffes sammen med ovennævnte art, men indtil nu kun 

på strandenge. Den synes at være hyppigst sidst på somme- 

ren. Er sikkert hyppigt overset og måske ikke så sjælden. 

Fundet ved Gilleleje, ved Glyngøre og på Grenen. (D+. 

S.NT.). 

Teratocoris Fieber 

Adskiller sig fra Trigonotylus ved de kuglerunde udstående 

øjne. Issen har en kort længdefure og er tydeligt udfladet 

mellem øjnene. Clypeus ses næsten ikke ovenfra. Pronotum 

er fortil kraveagtigt nedtrykt. Scutellum har på hver side 

en £ tydelig kant og bag denne en grube begyndende ved 

forhjørnerne og endende bagtil ved midten af medianen. l. 

antenneled er langt og tyndere distalt. 

Dækvingerne er hos 2 ofte forkortede, hvilket sjældent 

ses hos å&. Hos brachyptere individer kan grænsen mellem 

cuneus og corium være utydelig, og ofte findes i membra- 

nen kun een celle. 

Hos de fleste arter findes hos 3 på genitalsegmentets 

bagrand i hver side en tap af lidt forskelligt udseende (fig. 

16). Den er tydeligst og mest udviklet i venstre side, men 

mangler helt hos T. antennatus. 

De fleste arter er boreale og træffes på sumpgræsser. De 

overvintrer alle i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Pronotum med et tydeligt tværnedtryk, som går ud til 

siderne og gør sideranden konkav lige bag midten. Isse: 
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øjebredden ca. 1,6. 1. antenneled ofte rødligt og næsten 

ikke behåret. Genitalsegmentets bagrand hos 3 uden tap. 

TT Ty ERE SSR SSR SSPRENESEREEREESEESRER . Il. antennatus p. 68. 

- Pronotum med et utydeligt tværnedtryk, og siderandene 

kun ganske lidt konkave. Isse: øjebredden ca. 2. 1. anten- 

neled tæt og tydeligt behåret. Genitalsegmentets bag- 

Kor med en tap (fig. 16) 15. baren vue de då 

2. 1. og 2. antenneled delvis røde. 2. antenneled mindst 2,4 

x pronotums bredde hos 3, 2x hos 9. Genitalsegmentets 

fas er lav og todelt (fig. 16c) ........ 2. paludum p. 69. 

- Antenner uden rød farve, ofte brunlige. 2. antenneled 

TEE ea SR UGE NU ER 5. 

3. 2. antenneled, ca. 1,8 x pronotums bredde hos å, ca. 1,5 

x hos 92. $ ofte med en udbredt mørk farve. Højnordiske 
RR ES EUS SELE Få FO SSRERERO TS EERRER RÆDER RENEE REPR I RER PDA 4. 

- 2. antenneled, ca. 2,1 x pronotums bredde hos å, ca. 1,8 

TER SS SSL ESP ANR 3343 5. 

4. Issen oftest med et tydeligt skarpt tværnedtryk. Genital- 

segmentets bagrand hos % med en enkelt forholdsvis tyk 

Ta Te BINDE é herbaticus p. 69. 

— Issen oftest med et utydeligt tværnedtryk. Genitalseg- 

mentets bagrand hos å med en todelt tap (fig. 16b) .... 

tr 1 cer MESSER SAS NEED AERRDREER ; ones 970. 

5. 3. + 4. antenneled mindst 1,1x2. antenneled hos då, 

mindst 1,2x hos 9. Genitalsegmentets bagrand hos å 
med en todelt tap, hvis øverste gren er opadrettet og 

ER GE GE ap AE HA) caricis p. 70. 

fø BE! 
a b c d e 

Fig. 16. Genitalsegmentets tap hos a: Teratocoris caricis. b: T. viridis. 

c: T. paludum. d: T. herbaticus. e: T. saundersi. 
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— 3. + 4. antenneled mindre end ovenfor nævnt. Genital- 

segmentets bagrand hos å med en lang og smal tap (fig. 

IE) VSM ER as arne 3. saundersi p. 70. 

1. Teratocoris antennatus (Boheman) 1852. (Fig. 54). 

Oversidens farve meget variabel fra lysegrøn over gul- 

brunt og gulrødt til sort. & & er altid sorttegnede, ofte 
overvejende sorte, 99 kan undertiden være helt ensfarvede 
lysegrønne. Øjnene er store og udstående. Issen har en dyb 

længdefure og.et dybt tværnedtryk. Antennerne er brunlige, 

l. led er ofte smalt sort helt proximalt. Hos 2 er det på 

længde med hovedets bredde, hos $ noget længere. Længde 

å 3-3,5 mm, 2 5—5,8 mm. 

Farvevariationer: 

1. Bleggrøn. Hovedet med en brun plet ..….. f. feber: Sti. 

2. Pronotum desuden med en brun median .. f. reuteri Sti. 

3. Isse og pande med sortbrun plet. Pronotum og scutellum 

Bed sal SBEIRRE  o tllesise ERR ASKREG f. hiieberi Sti. 

4. Hovedet med en sortbrun krydstegning. Pronotums for- 

rand smal sort. Scutellum næsten helt sort. Corium og 

elåvur, sorte ball 50 GAS, sa År pal SE f. dahli Wagn. 

5. Oversiden sort, men issen med 2 gule pletter, pronotum 

med en lys plet på calli og ved for- og baghjørner. Scu- 

EL KES HERE mo 1. GET SOS mn RU SES KE, f. bohemani Sti. 

6. Som 5, men pronotum, scutellum og clavus helt sorte .... 

NSG ENT REDE SMØRER so BOSE f. notata Bår. 

Her i landet er arten tilsyneladende altid brachypter. De 

kan da være helt myrelignende og kendes bedst som hø- 

rende til slægtsgruppen Stenodemini på issens længdefure. 

Arten træffes på græsrige fugtige områder og navnlig på 

strandkogleaks (Scirpus maritimus). Den er halophil og 

træffes ofte i selskab med T. saundersi. Imago fra midt i 

juli til september. Pletvist udbredt og temmelig sjælden. 

(D++.S.N.F.NT.). 
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2. Teratocoris paludum Sahlberg 1870. 

Smukt lysegrøn. Pronotums bagerste del med fine porer. l. 

antenneled ca. 1,4 x hovedets bredde og bredt rødt distalt. 

2. led 2x 1. led og ca. 2 x pronotums bredde hos 2, 2,5 x 
hos 3. Desuden er 2. led helt eller delvist rødt. Knæ, bag- 

tibiernes distale del og bagtarsens proximale del er ligele- 

des røde. 

Både $ og 2 er dimorphe, oftest brachyptere med utyde- 
lig cuneus. Længde å 4,5—5,5 mm, 2 5,5—7 mm. 

Farvevariationer: 

Moved op prohotum med én sort median ......2..0. 0020 

ELF EILIBØRE ds . f. mediolineata Buttn. 

En boreomontan art, som herhjemme er fundet på star (Ca- 

rex) og græsser (Graminaceae) på fugtige steder ved fersk- 

vand. Den forekommer stationært på små områder under- 

tiden i mængder. Imago findes fra begyndelsen af juli til 

september. Pletvist udbredt, særligt i Jylland. (D++.5S.N.F. 

NT.). 

Teratocoris herbaticus Uhler 1887. 

Ligner T.saundersi meget og kan kun i typiske tilfælde 

skelnes fra denne. De har da noget kortere antenner og ben, 

og pronotum er noget bredere bagtil. Hoved og pronotum 

har i reglen en sort median. Hos & er pronotums forrand 

ofte mørk og med en mørk streg lateralt bag forranden. 

Scutellum er i reglen X sort, og coriums inderrand kan væ- 

re smal mørk. 2 er grønlig, og scutellum er her ofte ens- 

farvet grøn. Isse: øjebredden er ofte lidt mindre end 2. 1. 

antenneled oftest så langt som hovedets bredde og 2. anten- 

neled knapt 2x hovedets bredde. Iøvrigt er antennerne 

grønne, undertiden X mørktfarvede. 

C er ikke sjældent brachypter. Længde 4—4,5 mm. 
Mange forskere betragter arten som en arktisk type af 

T. saundersi og anser den for at være synonym med eller 

en underart af denne art. Den er i Skandinavien fundet i 

Lapmarken og findes desuden på Island. Levevis som T, 

saundersi. (D0.S.N.). 
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Teratocoris viridis Douglas et Scott, 1867. 

Oversiden bleggrøn til blågrøn og næsten nøgen. Hoved, 

pronotum og scutellum er hos & å sort. 9 er langt lysere, 

men har næsten altid en sort median på hoved, pronotum 

og scutellum. Desuden kan begge køn have en sort længde- 

streg fortil og lateralt på pronotum. 

Antennerne er i reglen meget mørke hos Ø, lysere hos 2. 

l. antenneled er højst 1,2 x hovedets bredde hos Øg, højst 

1,1 x hos 29. 2. antenneled er højst 2,3 x pronotums bredde 
hos å, højst 2x hos 9. Længde 4—4,5 mm. 

Arten lever på siv (Juncus) og sumpgræsser (Carex) ved 

bredden af søer og floder. Imago træffes fra sidst i juni til 

sidst i juli. Den er boreal og fundet i Skotland, Norge og 

i Sverige sydligst i Hårjedalen. (D0.S.N.F.). 

Teratocoris caricis Kirkaldy, 1909. (elegans Woodroffe). 

Minder meget om T. saundersi. Hos & har hoved, prono- 

tum og scutellum en ret konstant udbredt mørk tegning. 

l. antenneled 1,4—1,5 x hovedets bredde hos &, 1,2—1,4 x 

hos 2. 2. antenneled 2,6—2,8 x hovedets bredde hos $, 2,3— 

2,6x hos 9. 1. antenneled og bagfemora med en kortere, 
mørkere og mere tilliggende behåring end hos T. saundersi. 

Hos Q er behåringen lidt tættere og længere end hos å. 

Både å og 29 er dimorphe. Længde & 4,6—5,5 mm, 29 5—7 
mm. 

Arten lever ved ferskvand på sumpgræsser, særligt på 

nikkende star (Carex gracilis). Den er fundet i Skotland, 

hvor den har den samme udbredelse som T. viridis, og ved 

Luleå i Sverige. (D0.S.). 

3. Teratocoris saundersi Douglas et Scott, 1869. 

(lineatus Wagn.). (Fig. 55). 

Oversiden smukt lysegrøn og næsten ubehåret. Hoved og 

pronotum har ofte en mørk median, der hos 3 fortsætter 

på scutellum. Desuden har pronotum ofte en lille sort fure 

lateralt ved forranden. 9 er ikke sjældent ensfarvet lys. 
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Antennerne er ofte brunlige, 1. antenneled er 1,2—1,3 x hove- 

dets bredde hos &, 1,15—1,2 x hos 2. 2. led er ca. 2,5x ho- 

vedets bredde hos &, ca. 2,25 x hos 9 og brunere distalt. 3. 

og 4. led er brune og tilsammen ubetydeligt kortere end 2. 

led. Benene er lange og grønne, tarsen brunlig. Begge køn 

er dimorphe. Længde: å 4,5—5 mm, 2 5,5—6,5 mm. 

Arten lever på harril (Juncus gerardi), star (Carex) og 

andre lavtvoksende planter på sumpede steder ved brak- 

vand eller saltvand. Imago fra juli til september. Udbredt 

og temmelig almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 

Årten er ret variabel. Fra England har Woodroffe be- 

skrevet 2 former. Den ene form (costal form) svarer til det 

ovenfor beskrevne. Den anden form (inland form) har læn- 

gere antenner. l. antenneled er sædvanligvis mere end 1,37 

x hovedets bredde hos $, og mere end 1,22 x hos 29. 2. an- 

tenneled er længere end 2,7x hovedets bredde hos &, og 

længere end 2,28 x hos 2. Dyrene lever, som navnet siger, 

oftest flere kilometer inde i landet ved ferskvand. 

Fra Tyskland har Wagner beskrevet en underart, T. saun- 

dersi unicolor. Den er noget mindre. 1. led er 1,1—1,2 x ho- 

vedets bredde hos &, ca. 1,05x hos 2. 2. led er ca. 2,6 x 

hovedets bredde hos &$, og ca. 2,1x hos 29. Desuden er 2. 

led ca. 1,1 x (3. + 4.) led. Oversidens farve er helt uden sorte 

aftegn, kun sjældent har % en smal brun median. Længden 

er hos $ 4,2—4,5 mm, hos 2 5,3—5,9 mm. Dyrene er fundet 

på tagrør i Slesvig-Holsten, og imago kommer frem for- 

holdsvis sent på året fra midten af juli måned. 

Formodentlig skal Teratocoris saundersi opfattes som en 

racekreds. 

Leptopterna Fieber 

Arterne af denne slægt er større, grovere og mere hårede 

end andre arter af Stenodemini. Hoved, pronotum og scu- 

tellum er varierende brunsort og gult tegnede. å å er me- 

get mørkere end 99, som kan være helt gulgrønne med 
svage aftegn. Issen er fladt nedtrykt og øjnene kugleformigt 

udstående. l. antenneled er cylindrisk og tæt behåret. 1. 
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tarsalled er tykkere end de øvrige. 9 er oftest brachypter 

med en lille membranrest. å er altid macropter. 

Begge arter er hyppigt forekommende græsbeboere på 

tørre solrige steder. Imago kommer frem fra midten af juni 

og findes til hen i august. 

ARTSTABEL 

1. Isse: øjebredden hos $ mindst 2. 2. antenneled hos 2 er 
ln" og eldre I. 0, AU GERI 1. dolabrata p. 72. 

— Isse: øjebredden hos 3 langt mindre. 2. antenneled hos 

C er kortere og betydeligt tykkere proximalt end distalt 

SNEEN ER TE LETTERE" 18 RØD BERO SØ 2. ferrugålae p.72: 

1. Leptopterna dolabrata (Linné) 1758. 

($ f58::56."0-Fig 57) 

Grågrøn og forholdsvis langhåret. Pronotum sort med brune 

striber. Dækvingerne mørkebrunt og lysebrunt farvede. Med 

alderen bliver farverne mere udprægede gule og sorte, sær- 

ligt hos &, hvor dækvingerne efterhånden kan blive helt 

orangefarvede. 

Genitalsegmentets bagrand har hos &å& på hver side 

en stump, forholdsvis lang tap. Hos 9 er squama ret spids, 

stærkt sklerotiseret og derfor mørk. Længde 7—9,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hovedet mørkt med 2 gule pletter bagtil, en gul rand 

ved øjnene og en gulbrun plet på basis af clypeus. Pro- 

notum sort med gul median og gule siderande. Scutellum 

sort med en lysere median, som er bredest bagtil ...... 

SEE Re Al SR Eee JA MERE RSS f. carinata Dougl. et Scott. 

2. Pronotum orangerød med 2 sorte striber. Dækvinger 

rangerede, sole bagtil 5. SS f. aurantica Reut. 

Almindelig overalt på tørre græsmarker. (D++++.S.N.F.NT.). 

2. Leptopterna ferrugata (Fallén) 1807. (2 fig. 58). 

Grønlig til gulbrun, noget kortere håret end foregående art. 

Hovedet mørkebrunt eller sort med 2 gule sidestriber og ofte 
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med en smal gullig median. Pronotum med mørkebrune el- 

ler sorte striber. Scutellum sort. 

Genitalsegmentets bagrand har hos $ på hver side en 

langt kortere, trekantet spids tap. Hos 2 er squama noget af- 

rundet i spidsen og ikke stærkere sklerotiseret end 7. seg- 

ment. Længde 6,5—8,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden ret lys. Hovedet med en fremad spaltet sort 

er een f. albescens Reut. 

Almindelig på græsmarker, men foretrækker måske lidt tør- 

rere steder end foregående art. (D++++.S.N.F.NT.). 

Slægtsgruppen Mirini Hahn 

1. Set fra siden er hovedet meget kort og overkæbelappen, 

gena, så høj som øjet. Set forfra er hovedet trekantet 
med de ret små udstående øjne anbragt i de øverste 

vinkler (fig. 17a). Arterne er ret store, grove og hårede 

med en tydelig og bred halsring ..... Capsodaria p. 73. 

— Set fra siden er hovedet længere, og gena er kun halvt så 

høj som øjet. Set forfra er de forholdsvis store øjne an- 

hk Rå siden af hovedet (fig. 17b) me us sd vå 

2. Pronotum og dækvinger uden tydelig punktering, men 

undertiden rastreret. Issen uden nakkeliste (kun ved 

hvert øje hos Dichrooscytus) ............ Miraria. p. 75. 

— Pronotum og dækvinger oftest tydeligt punkterede. Hvis 

punkteringen er utydelig, har issen en tydelig nakkeliste 

2 3 AØT RER SEERE ES ERE ERR Capsaria p. 104. 

Capsodaria Wagner 

Herhjemme kun een slægt: 

Capsodes Dahlbohm (Lopus Spinola) 

De danske arter er store, grove og langhårede og ofte liv- 

ligt farvede i sort, rødt eller gult. Ovenfra set er hovedet 

bredere end langt. Pronotum har en tydelig og bred hals- 
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ring, og siderne er tydeligt randede. Overvintringen sker 

som æg. 

ARTSTABEL 

1. Pronotums bagrand næsten lige. 4. antenneled omtrent så 

langt som 3. (Underslægten Capsodes s. str.). Oversiden 

med-hrunsorle hår 0 AS ERE l. gothicus p. 74. 

- Pronotums bagrand stærkt konkav. 4. antenneled tyde- 

ligt kortere end 3. (Underslægten Horistus Fieber). Over- 

Bike FrP SE US REE S VA NESA SE, cingulatus p. 74. 

1. Capsodes gothicus (Linné) 1758. (Fig. 59). 

Oversiden sort. Zinnoberrød eller gul er følgende: På issen 

en plet ved hvert øje, pronotums siderande, scutellum med 

undtagelse af forranden, embolium og cuneus med undta- 

gelse af forrand og spids. Antenner og ben sorte. 2 ofte 

med svagt forkortede vinger. Længde 6—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum, scutellum og cuneis helt afte NERE 

SE NE ESKE UNE ERR . f. superciliosa L. 

2. Cuneus rød eller orangefarvet. Pronotums siderande sorte 

eg 1 RSS RELSE DS SR SLA del Ds AM se Kes, f. crocea Sti. 

3. Som 2 men pronotums siderande er helt lyse og det gæl- 

der også den laterale del af corium ind til cubitalåren .. 

ENE EEN SSR . f. elegans Reut. 

4. Corium mørk, men hele sideranden orangefarvet ....... 

AN DELE SE ROSA RE SEES ÆRE SS RL te" HADE f. marginalis Rey. 

Arten lever på forskellige urter og småbuske, i England 

navnlig på almindelig kællingetand (Lotus corniculatus),. 

oftest hvor disse gror på fugtige steder. Imago træffes tid- 

ligt på året fra midt i juni og til august. Den er fundet 

spredt i landet, hyppigst i den østlige del. (D++.S.F.NT.). 

Capsodes cingulatus (Fabricius) 1787. 

Oversiden brun til gul med hvide eller røde længdestriber. 

Scutellum gulrød, antenner sorte, femora bleggule, tibier 

bleggule med sorte torne. Længde 5,5—7 mm. 
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Levevis formodentlig som foregående art. Det er en syd- 

lig art, som er trængt op til egnen omkring Bremen. (D0. 

NT.). 

Miraria Hahn 

SLÆGTSTABEL 

l. Issen randet ved hvert øje, men urandet i midten. Grøn- 

ne arter med en rødlig tone på dækvingerne. På nåle- 

HEE AE SEN oe ede Dichrooscytus p. 771. 

EET I N-S burreanss ØD, kd 2. 

2. Issen med en tydelig længdefure som går helt bagtil. 3. 

+ 4. antenneled meget kortere end 2. led. Oversiden rød, 

brun eller gulgrøn. Stor ca. 8,5—10 mm … Pantilius p. 78. 

— Issen uden længdefure, kun hos Megacoelum med en uty- 

delig kort fure. 3. + 4. antenneled omtrent på længde 

1 2777 RRS ARE SEERE ERE RER DEERE 3. 

3. Bagfemora meget lange, tykkest proximalt og jævnt tyn- 

gere distalt (fig. 17c). 1. antenneled meget langt .....….. 

IN EEN AN. Phytocøris p. 778; 

- Bagfemora kortere og tydeligt tykkest på midten, næsten 

cylindriske, og pludselig smallere proximalt og distalt 

ERE I EETEREEE 4. 

4. Bagtarsens 1. led 2x2. led og tydeligt tykkere end de 

andre led. Grøn til gulrød med sorte tegninger. På græs- 

SENE EEN Stenotus p. 89. 

— Bagtarsens 1. led ligeså langt eller kortere end 2. .... 5. 

5. Dækvingerne har mellem cubitalåren og brachialåren en 

tydelig tredie åre. Dækvingernes årer er tydelige og op- 

15 renere. FRERN RR SRRODRE RSS Hs KEE ERR Miris p. 90. 

- Dækvingerne har ingen tredie åre. Årene er ofte ret uty- 

15 bedet” deb SSR FARS JERES REREERESS SERSER 6 

6. Calli er tydelige og når til pronotums siderande ........ 

rytter 3 PN SENERE SENERE SENER Hadrodemus p. 91. 

- Calli meget mindre og utydelige, når ikke ud til prono- 

Dr rer SEEREN DENE i. 

7. Pronotums halsring ret bred, bredere end 2. antenneled 

proximalt. 2. antenneled tydeligt tykkere end 3. led. Bag- 
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tibiernes torne er tydeligt kortere end benenes diameter 

lse spe brelene . ænd se HAT rn er Callocoris p. 92. 

- Pronotums halsring ret smal, smallere eller ligeså bredt 

som 2. antenneled proximalt. 3. og 4. antenneled af sam- 

me diameter som 2. led. Bagtibiernes torne er længere 

eller ligeså lange som benenes, diatheter "5 DEN SER 8. 

8. Dækvinger med fin tilliggende behåring. Den store mem- 

brancelle spidst afrundet (fig. 17e). 2. antenneled ligeså 

tykt som 3. led. Genitalsegmentets bagrand hos $ med 

en ganske lille tand i venstre side (fig. 17g) 2.4.2. 52... 

Ålkbyrd SKS KIRS BTK al .. Adelphocoris p. 99. 

— Dækvingerne uden tilliggende behåring, men ofte med 

lange oprette sorte hår. Den store membrancelle bredt af- 

rundet (fig. 17f). Genitalsegmentet hos å med en stor 

tand ved den venstre -bagrand. (fig. 17b)sci. ss GEN 

Ai lebser krus seeere Flees . Megacoelum p. 102. 

ve 
2 b 

I wo 
e f 

Fig. 17. Slægtsgruppen Mirini. a: Hovedet set forfra hos Capsodes. b: 

Hos Phytocoris. c: Bagfemora hos Phytocoris. d: Hos Adelphocoris. e: 

Membrancellerne hos Adelphocoris. f: Hos Megacoelum. g: Genitalkapslens 

bagrand set fra oven hos Adelphocoris. h: Hos Megacoelum. 
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Dichrooscytus Fieber 
Oversiden grøn med teglstensrød farve på dækvingerne, uty- 

deligt punkteret eller rastreret. Antenner lange, særligt 2. 

led. Bagtarsens 3. led så langt som 1. + 2. led. På nåletræer, 

overvintrer i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Kroppens længde mindst 5 mm. Isse: øjebredden hos å 

ca. 1,2, hos 9 ca. 1,33. 2. antenneled 1,3—1,5 x pronotums 

eres rr 50 kile Lrufipennis,.p77. 

- Kroppen højst 5 mm. Isse: øjebredden ca. 2 hos begge 

køn. 2. antenneled højst lidt længere end pronotums 

DN SDR SERENE ER SEER 2. intermedius p. 77. 

1. Dichrooscytus rufipennis (Fallén) 1807. (Fig. 60). 

Oversiden rastreret, fint lyst håret med enkelte sorte hår. 

Hoved og pronotum grønne. Scutellum og dækvinger å 

teglstensrøde. Membranen grå med røde årer. Antenner 

grøngule, undertiden rødlige distalt, 2. led 2x3. led. Ben 

grøngule, femora undertiden rødlige distalt. Tibier med 

lysebrune torne, brunlige distalt ligesom 3. tarsalled. Bag- 

tibier ca. 3 x tarsens længde. Længde 5,5—6,5 mm. 

Arten lever zoophagt på fyr (Pinus), men kan undertiden 

træffes på andre nåletræer. Nymferne er lysegrønne med 

højrøde vingeanlæg. Imago træffes fra sidst i juni og i juli 

måned. Spredt og ret sjælden. Taget ved Tisvilde, Geels 

skov, Fredericia, Vejle og Silkeborg. (D++.S.N.F.NT.). 

2. Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885. 

Livlig grøn med spredte korte, sorte og lyse hår. Hoved og 

pronotum er grønne. Scutellum er rødligt og rastreret på 

midten. Dækvingerne er rødlige, ofte med smalt grønne si- 

der. Cuneus er rød, ofte med grønne rande. Antenner og 

ben er grønlige, tibierne har brune torne. Længde 4,5—5 mm. 

Farvevariationer: 

HiBsulelum og'dækvinger ensfarvede røde 2... 00000000 

TEN MOSS SST LEN FEB ENESEENERE SE NR FOR EEE FIE . f. handlirschi Reut. 
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Årten lever på gran, særlig hvidgran (Picea glauca), hvor 

den på enkelte træer kan træffes i mængder. Imago optræ- 

der i juli måned og lever kun kort tid. Almindelig udbredt. 

(D+++.S.N.NT.). 

Pantilius Curtis 
Kun een art: 

1. Pantilius tunicatus (Fabricius) 1781. (Fig. 61). 

En stor kraftig gulgrønlig (9) til rød ($) art. Oversiden 

med uregelmæssigt fordelte sorte punkter, som mangler helt 

lateralt på corium og ofte på scutellum. Pronotum har smal- 

le sorte siderande. Cuneus er gulliggrøn eller rødlig med 

rødbrun forrand og spids. Membranen er grå med røde årer. 

Antennerne er gulbrune, leddene ofte mørkere distalt. 1. og 

2. led ret tykke. Femora er sortpunkterede. Længde 7,5— 

10,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Mørkerødbrun, tæt sorttegnet .......... f. infuscata Sti. 

2. Grundfarven grøn, .dækvinger: rodbrune 51 rr ES 

3. Grundfarven hvidgul, med brune punkter …..........…. 

Abt STS UDE Se SER, SRREFE GE ERE SE f. pallidissima Sahlb. 

Arten lever på hassel (Corylus avellana). Æggene lægges i 

oktober og klækkes først hen i august næste år. Nymferne 

er græsgrønne med sorte punkter på oversiden og med de 

karakteristiske antenner. De vokser meget hurtigt til, og 

imagostadiet nås i løbet af september. Almindelig overalt 

på hassel. (D++++.S.N.F.NT.). 

Phytocoris Fallén 

En gruppe meget karakteristiske mirider med meget lange, 

tynde antenner og ben. Hovedet er ofte lyst med mørke 

skråstreger og pletter. Pronotum er ofte bagtil forsynet med 

et aA afbrudt mørkt tværbælte, og bagranden er smal lys. 

Scutellum er ofte lys med mørke forhjørner og 2 mørke 

streger bagtil. Dækvingerne er brunligt marmorerede i for- 
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skellige nuancer, og oversiden er besat med tilliggende lyse 

krusede hår og spredte 4 oprette lyse og mørke hår. Co- 

rium har meget ofte bagtil en + firkantet omtrent ensfar- 

vet lys plet. Membranen er 4 mørkplettet. Årerne er mør- 
ke, men lyse bagtil, og den midterste åre er næsten altid 

mørk. Femora er ensfarvede eller mørktplettede særlig dis- 

talt. Snablen er meget lang, og når forbi baghofterne. 

Hos å findes en karakteristisk sklerotiseret stavagtig 

dannelse i vesica. Den har en u-formet bøjet rand besat 

med tænder, hvoraf de proximale er små og utydelige, mens 

de distale til gengæld er store og krumme. 

De fleste arter lever zoo- og phytophagt på træer og bu- 

ske. De kan være vanskelige at bestemme, da både farverne 

og forholdstallene kan variere betydeligt indenfor samme 

art. 

ARTSTABEL 

l. 3. antenneled bleggult, undertiden mørkere distalt. (Un- 

HERE sten Klenocoris Wagn) DDT, on nuts A: 

— 3. antenneled sort eller mørkegråt med en lys ring 

proximalt og også ofte med en lys ring på midten eller 

Matt (Underslægten Phytocoris sistr.) 2... 4. 

2. Il. antenneled slankt. De oprette børstehår er derfor ty- 

deligt længere end leddets diameter. Hos $ er genital- 

åbningen mod ryggen uden tap. Coriums lyse plet bag- 

ENE ASE ASER ER 1ulnsp. 81. 

— 1. antenneled tykkere, og hårene derfor højst så lange 

som leddets diameter. Coriums lyse plet tydelig. Hos å 

er genitalåbningens rand mod ryggen forsynet med en 

NT ae TEIL IEEE FA ISIN. 3. 

Bio 5 er den omtalte tap enkel: (fig; 182) ..........…. 

SEND, BG JET as VG svensker p. 81. 

- Hos å er den omtalte tap tvedelt (fig. 18b) .......... 

eh er en SNERRE RE ERE NREN …tresignis.p. 82. 

4. Midttibierne overvejende lyse. De lyse ringe er bredere 

ke nen midterste mørke ring JODI LILLI BELT, så 

— Midttibierne overvejende mørke. De lyse ringe er smal- 



10. 

80 

lere end den midterste mørke ring. Spidsen af fortibi- 

orme ér 'oltest:meget: mask ci. 33000 se REE SENE 6. 

. Pronotum sider med en indad skarpt afgrænset sort 

plet. Spidsen af fortibierne er altid mørk . ............ 

sa ege suis Sl gear see send 3. tilia p. 82. 

Pronotums sider mørke uden skarp begrænsning. Spid- 

sen af fortibierne ef næsten allid lys 5 0410 Het 

bek sb s RD RERAN . 4. longipennis p. 83. 

. 1. antenneled sort med hvide velafgrænsede længdestri- 

ber pikæderne 500 or ol sanne 5. populi p. 85. 

1. antennecled uregelmæssigt. plettet 3 56 lede Å 

. 1. antenneled og femora tæt besat med lange oprette 

høne hår, 5 1 serigkttrhdebeeneelesenen hirsutulus p. 86. 

l. antenneled med tilliggende behåring og enkelte op- 

rette børstehår. Femora uden lange hvide hår ...... 8. 

. Isse: øjebredden hos & under 1, hos 29 højst ca. 1,3. 

Pronotom afamalsdsetk GS MÅ, 253åess Fa SEER 9. 

Isse: øjebredden hos å 1 eller derover, hos 2 hyppigst 

over 1,4. Pronotum mindre afsmalnet fortil ........ 10. 

. Il. antenneled lidt længere end 0,5 x 2. led. Dette er ca. 

1,5 x pronotums bredde, lyst proximalt og med en tyde- 

lig lys ring lige distalt for midten. Pronotum stærkt 

glinsinde. På-lovitæer 5. 42 <2 6. dimidiatus p. 86. 

l. antenneled lidt kortere end 0,5x 2. led. Dette er ca. 

1,7 x pronotums bredde, lyst proximalt og mørkt distalt 

og uden tydelig ring. Pronotum er mat glinsende. På 

siloer. ss SK sne here 7. intricatus p. 87. 

l. antenneled omtrent på længde med hovedets bredde. 

2. led mørkt, smalt lyst helt proximalt, og lidt lysere 

ensfarvet på midten, mindst 2x 1. led 2... 58 11. 

l. antenneled mindst 1,2 x hovedets bredde. 2. led brunt, 

lyst helt proximalt, og med en tydelig lys ring lige dis- 

talt for midten; ca. 1,8x 1: Jeds På. løvtræer SK 

brRatusdt åbnes ÆNDER OLES SSÅR 8. reuteri p. 87. 

. 1. antenneled på længde med hovedets bredde hos å, 

ubetydeligt længere hos 29. Isse: øjebredden hos å ca. 

1,1, hos: Q: ca: 1,4 På nålene DE 9. pini p. 88. 
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— Il. antenneled lidt længere, issen derimod noget smallere, 

særligt hos 29. Lever fortrinsvis på løvtræer og er be- 

tydeligt mørkere end ovennævnte art ............... 

TT vt SE PEERS SER OR SEE SSR SEES RES . pseudopini p. 89. 

1. Phytocoris ulmi (Linné) 1758. (Fig. 62). 

En stor, robust rød til rødbrun art, hvis overside har gule 

tilliggende hår og enkelte spredte sorte oprette hår navnlig 

ved pronotums halsring. Hele dyret er ret ensfarvet, og ho- 

ved, pronotum og scutellum mangler den lyse median, som 

er karakteristisk for varipes. Cuneus har en lys forrand og 

en rød spids. Membranen er gråplettet med røde årer. Isse: 

øjebredden er hos å ca. 1,5, hos 2 ca. 1,65. 1. antenneled 

er slankt og virker tyndest på midten. Det er lidt kortere 

end pronotums bredde og ca. 1,4 x hovedets bredde. Tibi- 

erne er ret ensfarvede, uden tydelige ringe og med lyse 

torne. 

Hos å er genitalsegmentets bagrand uden tap i venstre 

side. Venstre paramer har en tydelig spids sanseknude og 

en drejet spids. Vesicas sklerotiserede stav er kort og bred 

og med 6—7 store skrå tænder på spidsen og ganske få små 

tænder langs den ene rand (fig. 18c). Længde 6,5—8 mm. 

Arten træffes på løvtræer, særlig frugttræer og frugtbu- 

ske, hvor den udsuger de umodne frugter. Den bevæger sig 

tilsyneladende kun om natten. Så længe solen skinner, gem- 

mer den sig i den lave vegetation under træerne eller under 

bladene. Den foretrækker åbne, ikke for tørre steder. Imago- 

stadiet ses fra midten af juli til september. Ikke sjælden, 

men almindeligst i den sydøstlige del af landet. (D+++.S.N. 

F.NT.). 

2. Phytocoris varibes Boheman, 1812. (Fig. 63). 

Oversiden smukt gulligrød med rødbrune tegninger, lidt 

mere bred og afstumpet bagtil end ulmi. Issen er meget 

bred. Hoved, pronotum og scutellum har en lys median. 

Pronotum har desuden ofte en lys længdestribe ved hver 
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side. Cuneus er gullig X rødbrun plettet og ofte med mør- 

kere spids. Membranen er brunplettet med røde eller brune 

årer. 

Isse: øjebredden er hos å ca. 1,8, hos 2 ca. 2,4. 1. anten- 

neled er rød og brunplettet og ret tykt, hos å ca. 1,3, hos 

Q knapt 1,5 x hovedets bredde. 2. led er gulbrunt, lysere 

proximalt og ca. 1,7 x pronotums bredde. Fortibierne er 

brune distalt, midt- og bagtibierne er brune proximalt og 

uden ringe. & er macropter, 9 pseudobrachypter. 

Hos å findes på genitalsegmentets bagrand i venstre 

side en tydelig tap. Længde 6—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

l. 1. antenneled ca. 1,6 x hovedets bredde ................ 

sa IRENE SKER SNART DET RER . f. leptocerus Reut. 

Arten forekommer på tørre lokaliteter, men er særlig hyp- 

pig på sandet eller stenet bund på røllike (Achillea), kamille 
(Matricaria) og rød svingel (Festuca rubra). Den kan på 

egnede steder være uhyre almindelig for eksempel ved Sva- 

neke. Imago fra midt i juli til september. (D++++.S.N.F. 

NT.). 

Phytocoris insignis Reuter, 1876. 

Ligner ovennævnte art overordentlig meget, men er noget 

mørkere og lidt mindre. Isse: øjebredden er hos å ca. 1,5, 

hos Q ca. 2. Il. antenneled er hos begge køn ca. 1,3 x hove- 
dets bredde, og 2. led er lidt kortere end hos varipes. 

Længde å 5,8—6,5 mm, 2 4,7—5,7 mm. 
Arten er sikkert ofte blevet forvekslet med varipes. Den 

synes dog at foretrække hedeegne, hvor den træffes på 

hedelyng (Calluna). Imago fra juli til august. Den er fun- 

det i Slesvig-Holsten og på de nordfrisiske øer. (D0.NT.). 

3. Phytocoris tilia (Fabricius) 1776. 

Let kendelig på pronotums aftegn. Iøvrigt er oversiden 

hvidlig eller grønlig, livlig mørkt tegnet. Pronotums bageste 

del med 4 XX sammenflydende sorte pletter. 1. antenneled 
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er sort med hvide pletter, hos å 1,25, hos 9 1,4 x hovedets 

bredde. 2. led er sort med en lys ring proximalt og lige 

distalt for midten. Tibier er sortringede med sarte lyse 

torne. Længde 6—7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hvidlig med brunsorte aftegn. Dækvingerne med 2 sort- 

brik utydelige pletter 2... devsee f. cretacea Reut. 

2. Grønlighvid. Pronotum sort bagtil med hvid median. 

Corium bredt hvidlig fortil, iøvrigt sort og hvidt marmo- 

7 SAREEN ANER ORRESGRER f. signata Reut. 

3. Som 2, men pronotum er kun sort bag calli med grønlig- 

hvid median og bagrand. Dækvingerne har 2 sorte hvid- 

ligt plettede tværbånd ...... f. marmorata Dougl. et Sc. 

4. Pletterne lateralt på corium er meget små ............. 

71 FT SAN Foss NERE RENSES SER f. denigrata Wagn 

Imago træffes på forskelige løvtræer fra midt i juli til sep- 

tember. Almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 

4. Phytocoris longipennis Flor, 1860. (Fig. 64). 

Langstrakt og skrøbelig med forholdsvis lange tibier. Over- 

sidens mørke farve er noget udvisket. Hovedet er lyst, og 

øjnene hos å meget store og udstående. Isse: øjebredden er 

hos & ca. 0,5, hos 29 ca. 1,1. Pronotum har bagtil 4 eller 6 

sortgrå længdestreger. Corium er gråbrunt tegnet, og den 

firkantede plet bagtil er meget tydelig. Dækvingerne når 

langt bagved bagkropsspidsen. Enten er fortibiernes spids 

altid lys, eller den mørke ring, som kan findes der, næsten 

altid tydeligt lysere distalt. 

Antennerne er gulgrå. 1. led 4 sortplettet. 2. led er mør- 
kere, men lyst proximalt og med en utydelig lys ring lige 

distalt for midten. Dets længde er ca. 2 x pronotums bredde 

hos å, lidt kortere hos 2. 
Hos å har venstre paramer en tydelig, noget spids sanse- 

knude, undertiden forsynet med små tænder. Hypofysens 

arm er slank, og den distale del udvidet og forsynet med 

en spids. Højre paramer er stor og forsynet med 8—12 tæn- 
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Fig. 18. Phytocoris. a: Genitalkapslens bageste rand set fra oven hos Ph. 

varipes. b: Hos Ph. insignis. Endvidere dele af genitalapparatet hos c: 

Ph. ulmi, d: Ph. longipennis. e: Ph. populi. f: Ph. dimidiatus. g: 

Ph. intricatus. 

der langs den ene side. Vesicas sklerotiserede stav har en 

u-formet spids med få tænder langs hver rand (fig. 18d). 

Længde 6,5—7,5 mm. 
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Farvevariationer: 

1. Tydelig marmoreret, pronotums bagrand og sider brun- 

EN sr an dps svale eds f. signata Reut. 

2. Bleggrå, hovedet brunplettet, dækvinger tæt mørkebrunt 

BE dre regn hk se f. grisescens Sahlb. 

Langsomme og forsigtige dyr, som forekommer almindeligt 

på fugtige og halvmørke steder i haver og skove, hvor de 

lever på buske og træer. Imago fra juli til september. 

(D++++.S.N.F.NT.). 

5. Phytocoris populi (Linné) 1758. 

Oversiden er gråhvid 4 sort plettet og med tilliggende lyse 

hår, som navnlig på pronotum er guldglinsende. Pronotum 

er mørk bagtil med tilløb til en mørk median bagfra. 1. an- 

tenneled har 2—3 hvide, undertiden afbrudte, tydelige læng- 

destriber, som bedst ses fra siden. Leddet er ca. 1,5 x hove- 

dets bredde. 2. led er mørkt, dog lysere proximalt og med 

en tydelig lys ring lige distalt for midten. Forfemora har 

lyse striber. Tibierne har lyse ringe og lange, hvidlige torne. 

Hos å har venstre paramer en utydelig sanseknude og 

en bred, drejet hypofyse uden spids. Den sklerotiserede stav 

er lang og tynd med ca. 22 tænder på spidsen og langs den 

ene side (fig. 18e). Længde 6,5—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvingerne næsten sorte. Corium medialt og lateralt 

med utydelige, lyse, runde pletter og spredt lyst punk- 

sr tret denne, ss re RER SENER f. supervacua Sti. 

2. Som 1, men corium lateralt med 6—7 hvidbrune pletter 

ae gr eng FARERNE NEEDS ARRENE DUE SSEREER f. intermedia Reut. 

3. Dækvingerne helt sorte, kun bagtil med den sædvanlige 

lyse firkantede plet ....….. f. distincta Dougl. et Scott. 

Arten lever på talrige forskellige løvtræer, men særlig på 

poppel (Populus). Imago træffes fra sidst i juni til septem- 

ber. Pletvis udbredt og ikke almindelig. (D+++.S.N.F.NT.). 
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Phytocoris hirsutulus Flor, 1860. 

Oversiden i reglen lys grågul og tæt besat med lange lyse 

hår og med spredte, længere sorte hår. Hovedet er snavset- 

gult med en utydelig sort tegning. Pronotum er langt og tæt 

behåret. Cuneus ofte hvid langs forranden. Membranen er 

farveløs og gråplettet med sorte årer. Antennerne er sorte, 

l. led gråplettet og langt, tæt behåret. 2. og 3. led er smalt 

hvide proximalt, 2. led desuden med en bred hvid ring 
distalt. Disse led er også langt hårede. Længde 6—7,5 mm. 

Arten lever på eg (Quercus). Den er kun fundet spredt, 
enkelte stykker ad gangen, og må derfor anses for meget 

sjælden. Levevis ubekendt. Fundet i Slesvig-Holsten. (D0. 

NT: 

6. Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856. 

Tydeligt spraglet, brunsort med ret skarpt afgrænsede gul- 

lige aftegn. Pronotum er stærkt glinsende, brunsort bagtil 

og lateralt og smalt hvidligt langs bagranden med 3 korte + 

tydelige fremadrettede udløbere. Dækvingerne er underti- 

den grønlige, mørktplettede og med en sort plet medialt. 1. 

antenneled er sort og hvidplettet med både hvide og brune 

opstående hår. Hos å er det 1,3x, hos 29 1,5 x hovedets 
bredde. 2. led er ca. 1,8x 1. led. 4. led er sort og Kortere 

end 1. led. Isse: øjebredden er hos & ca. 0,9, hos 2 ca. 1,2. 
Hos å& har venstre paramer en utydelig sanseknude. Hy- 

pofysens arm er drejet næsten 180 grader. Hovedet er stort 

og uden spids. Højre paramer har ingen tænder som hos 

intricatus. Den sklerotiserede stav har ingen eller kun 2—3 

tænder langs den ene rand og ca. 22 tænder langs den an- 

den. De proximale er meget små og + tydelige (fig. 18f). 
Længde 5,5—7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvingerne sorte med ganske enkelte grønlige pletter, 

og bagtil med en firkantet grønlig plet 4645507 3 onen 

AEG FR BERNER ENE MEE FANEN FR ARNS . f. antica Sahlb. 
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Arten lever på løvtræer, særlig eg (Quercus) og æble (Ma- 

lus). Imago træffes fra juli til slutningen af august, men det 

enkelte individs levetid er ret kort, særlig hos $. Den fore- 

kommer ret spredt og sjældent. (D++.S.N.F.NT.). 

7. Phytocoris intricatus Flor, 1860. (Fig. 65). 

Brunlig med mere udflydende lyse aftegn. Pronotum er 

mere mat og fedtglinsende end hos foregående art. Cuneus 

er ofte X rødlig med mørk spids. Isse: øjebredden er hos 

å ca. 0,7, hos 2 ca. 1,25. 1. antenneled er brungult og lys- 
plettet hos $ ca. 1,2, hos 2 ca. 1,4x hovedets bredde. 2. 

led er meget langt, altid mere end 2x 1. led. 4. antenneled 

er kortere end 1. led. 

Hos & har venstre paramer en tydelig tilspidset sanse- 
knude med små tænder. Hypofysens hoved er ret bredt, 

ikke drejet, og med en tydelig, fin spids. Højre paramer 

har langs den ene side 8—10 afstumpede tænder. Den skle- 

rotiserede stav har langs den ene side 4—5 tænder, langs den 

anden 15—20 % tydelige tænder (fig. 18g). Længde 6—7 mm. 

Årten lever på nåletræer (Coniferae), og træffes under- 

tiden i mængde på for eksempel ædelgran (Abies). Det an- 

gives, at det særligt er fyr (Pinus) den lever på. Imago 

træffes fra midt i juli til midt i september. Pletvis udbredt 

og ret almindelig, særlig i Jylland. (D+4+++.S.N.F.NT.). 

8. Phytocoris reuteri Saunders, 1875. 

Oversidens farve er som hos foregående art og ofte lidt 

mørkere. Hovedet er brungult uden tydelige aftegn. Prono- 

tum har bagtil en mørk tværlinie og mørk median og sider. 

Dækvingerne er brune, lyst og mørkt tegnede. Isse: øjebred- 

den er hos å ca. 1,1, hos 2 ca. 1,4. 1. antenneled er hvid- 

plettet og ca. 1,3 x hovedets bredde. 2. led er ca. 1,8x 1. led 

og med en tydelig lys ring lige distalt for midten. 4. anten- 

neled er på længde med 1. led. 

Hos & har venstre paramer en tydelig sanseknude, og 

vesicas sklerotiserede stav har ca. 30 tænder langs den ene 
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rand og ingen langs den anden. De midterste tænder er de 

mindste. (Fig. 19c). Længde 5,5—6,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum helt sort. Dækvinger fortil helt sorte ........ 

NNE EU SE NESEREN SENERE NNE ESS SM SEDAN f. saundersi Reut. 

2. Pronotum bredt sort bagtil og til siderne. Dækvingerne 

sortbrune med små lyse pletter ...... f. nigrofusca Reut. 

Årten lever på løvtræer. Imago fra juli til september. 

Spredt og ret sjælden. Taget ved Randers, Sønderborg, 

Sakskøbing og på æbletræer i Kjeldbjerg pr. Skive. (D++ 

S.NT.). 

9. Phytocoris pini Kirschbaum, 1856. 

Gråbrun, sort skygget. Oversiden, navnlig pronotum, er tæt 

besat med korte, krumme, halvt oprette, sorte hår. Hovedet 

gulbrunt med mørke tegninger. Calli ofte mørke eller rød- 
lige. Dækvinger tæt, mørkt farvede. Den lyse firkantede 

plet bagtil er tit utydelig. Cuneus er mørk bagtil. Tibierne 

med fine lange lyse torne. 2. antenneled er ensfarvet, ofte lidt 

lysere proximalt og på midten. Dets længde er 2xl1. led 

hos 2, lidt mere hos å. 

VIDE Cc 
Fig. 19. Phytocoris. a: Den sklerotiserede stav og venstre paramer hos Ph. 

pini. b: Hos Ph. pseudopini. c: Hos Ph. reuteri. (b: efter Wagner og 

Weber 1964). 



89 

Hos & har venstre paramer en stor og tydelig sanse- 

knude. Vesicas sklerotiserede stav er lang og forsynet med 

25—30 tænder langs den ene rand (fig. 19a). Længde 5,5— 

6,5 mm. 

Arten lever på fyr (Pinus). Imago træffes fra midten af 

juli til september. Meget sjælden. Er herhjemme taget i 

Tisvilde Hegn og i Forstbotanisk Have i Charlottenlund. 

(D++.S.N.F.NT.). 

Phytocoris pseudopini Wagner, 1952. 

Farve og udseende som foregående art. 2. antenneled er 

smalt hvidligt proximalt og har desuden en tydelig hvidgrå 

ring på midten. 

Hos & har venstre paramer en ret lille sanseknude. Den 

sklerotiserede stav er kort og er kun forsynet med omkring 

9 tænder langs den ene rand (fig. 19b). Længde 6—6,5 mm. 

Arten lever på løvtræer, men er også truffet på lærk. 

Imago træffes fra juli til sidst i august. Er fundet på eg 

(Quercus) i omegnen af Hamborg. (D0.NT.). 

Stenotus Yakovlev 
Antennerne lange. Calli tydeligt adskilte. Bagtarsens 1. led 

2x2. led og kun lidt, men tydeligt tykkere end de andre 

led. Kun een art: 

1. Stenotus binotatus (Fabricius) 1794. (Fig. 66). 

Oversiden med en fin gulhvid behåring. å gul til orange- 
rød. 92 gulgrøn til grågrøn. Pronotum med 2 sorte pletter, 
som hos er små og runde, hos å er større og mere kan- 

tede. Corium har ofte et par a brede mørke længdestriber. 

Clavus er hos & sort, undertiden smal gul fortil og bredt 

gul bagtil, mest gul hos 9. Membranen er sodfarvet med 

gule årer. Antennerne er gulbrune med fin sort behåring. 1. 

led er tyndt og spinkelt. Benene er grønne eller brunlige 

med kort sort behåring. Tibierne har korte, sorte torne og 
er mørkere distalt. Længde 6—7 mm. 
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Træffes hyppigst på græsser ved skovbryn og på lyse 

enge i skove. Æggene lægges på timothé (Phleum pratensis). 

De overvintrer, og imago træffes fra sidst i juni til begyn- 

delsen af august. Den gule farve hos $ bliver med alderen 

orangerød og 2 bliver noget mørkere. Almindelig særlig i 

den sydøstlige del af landet. (D++++.S.N.F.NT.). 

Miris Fabricius. (Pycnopterna Fieb.). 

Antennerne næsten så lange som kroppen. Dækvingerne med 

en tredie åre (se tabellen). Bagtarsens 1. led lidt længere 

end 2. led og næsten dobbelt så tykt. Kun een art: 

1. Miris striatus (Linné) 1758. (Fig. 67). 

En stor langstrakt art med spredt, kort, sort behåring. Ho- 

vedet er sort med en gul plet ved hvert øje. Pronotum er 

sort, oftest med en gul plet i midten og 2 langagtige plet- 

ter lateralt. Scutellum er sort med 2 trekantede pletter bag- 

til. Dækvingerne sorte. Længdeårene ophøjede og gule. 

Cuneus orangerød, ofte sort lateralt. Membranen er sod- 

brun med gule eller røde årer. Antennerne er sorte. 1. led 

er rødbrunt, smalt sort distalt, undertiden helt sort. 3. led 

er gult proximalt. Benene er mørkebrune å rødlige. Tibi- 

erne er sorttornede, gulere mod spidsen, som er helt sort. 

Længde 10-12 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med et. bredt gult tværbånd og fortil lateralt i 

dette med 2 små sorte punkter 0. f. collaris Horv. 

2. Pronotum med en stor gul midterplet og med 2 lang- 

strakte sidepletter som er forbundet med denne ........ 

Se PPR REN SET EEN VE, SE MS SERET STER MASERS SUNSRDE VS . f. transista Sti. 
3. Sidepletterne har ingen forbindelse med midterpletten, 

som har 2 runde sorte pletter)... 5… f. bipunctata Sti. 

4. Clavus, næsten helt sort. Benene sorte. 55 mikser 
FEEL SEE FEE ERE MID ES . f. apfelbecki Schch. 

5. Pronotum sort kun med en lang gul midterplet ........ 

SR ESS S REE SER EEN VENG NERE . f. unipustulata Sti. 



91 

6. Pronotum sort med et elipseformet gult mærke i midten 

ae Tor SEERNE PEERS SEERE REP TRES EP EREREEn f. obscura Sti. 

Arten lever zoophagt på træer og buske tidligt på somme- 

ren. Den træffes oftest på blomstrende hvidtjørn (Crataegus 

oxyacantha), men desuden også på eg (Quercus), elm (Ul- 

mus) og hassel (Corylus). Æggene overvintrer, og imago 

træffes allerede fra den første halvdel af juni måned. I lø- 

bet af juli måned dør de ud. En meget smuk og livlig art, 

som kan minde en del om Calocoris striatellus. Almindelig 

overalt i juni. (D++++.S.N.F.NT.). 

Hadrodemus Fieber 

Calli når pronotums siderande. Bagtarsens 1. led lidt læn- 

gere end 2. led og meget tykkere end de andre led. Kun een 

art: 

Hadrodemus m-flavum (Goeze) 1778. 

Sort med gul eller orangerød tegning og med en meget fin 

og kort gullig behåring. Issen er sort med en gul søm ved 

hvert øje. Pronotum er sort med 3 gule striber og gul hals- 

ring. Scutellum og dækvinger er sorte eller sortbrune. Co- 

rium har dog lateralt en gul rand, som sammen med gule 

streger på clavus danner et M. Antennerne er sortbrune, l. 

led dog ofte rødligt, 2. led gult proximalt. Længde 6,5—8 

mm. 

Farvevariationer: 

BERNIE ER For. BILISTER f. gredleri Sti. 

2. De gule aftegn på corium og clavus er meget smalle ..….. 

ENEDES PRES DETS FANS f. strigicollis Lindb. 

Årten lever på forskellige urter, særlig på salvie (Salvia), 

på meget tørre og varme steder. Den overvintrer som æg, og 

imago træffes i juli og august. Den forekommer alminde- 

ligt i Sydeuropa, men er meget sjældnere nordpå. Den er 

fundet ved Bremen. (D0.NT.). 



92 

Calocoris Fieber 
Store, langstrakte, robuste, meget forskelligt farvede arter. 

Oversiden er upunkteret. Issen er uden nakkeliste og uden 

længdefure. 1. antenneled er altid kortere end pronotum. 2. 

led er proximalt på tykkelse med halsringen eller tyndere. 

Bagtarsens 2. led er længere eller ligeså langt som 1. led. 

Arterne er altid macropterer og overvintrer i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Oversiden og benene med lange oprette hår. Hårene er 

længere eller ligeså lange som tibiernes diameter. (Un- 

derslægten Trichocalocoris Wagner) ................ 2. 

- Oversiden og benene kort og tilliggende behåret .... 3. 

2. Oversiden med gule eller rødlige hår. Undertiden findes 

nogle mørke hår lateralt på dækvingerne JL. JS, 205 

ER DANE SERENE, SEP SS SN ANEDE SEER 3 pilicornis p. 93. 

— Uversiden med sorte AP. visen l. schmidti p. 93. 
3. Oversiden med sorte hår. (Underslægten Calocoris s. str.) 

- Oversiden med en lys, ofte glinsende behåring, og des- 

uden ofte med sorte hår. Undertiden er overfladen næ- 

sten nøgen OK KLINGEN. ens Far hr mind aa i 

4. 1. antenneled langt og tyndt, på tykkelse med halsringen 

og så langt eller længere end hovedets bredde ....... dd 

- 1. antenneled tykkere end halsringen og lidt kortere end 

KURE BETTE 2 05 Sr ERE KEYNES 6. 

5. Membranen sort... Scutellum med tilliggende behåring. 

BR ANEG 2 AN SOREN FREM le nkeeg 2. affinis p. 94. 

- Membranen lysegrå. Scutellum med opret behåring. 10— 

[JGR —…. SEPER SEERE SS SPREE 3 BET GSES SEE 3. alpestris p. 94. 

6. I. antenneled kun lidt tykkere end halsringen. Hoved og 

scutellum lyse og ofte ens farvede. Pronotum ofte med 

2 sorte runde prikker. Oversiden ikke rødtegnet ........ 
BENS TER DEN SUS AERO SRSEN . 4. norvegicus p. 95. 

— l. antenneled ca. dobbelt så tykt som halsringen. Hoved 

og scutellum i reglen sorttegnede. Dækvingerne med kar- 

mosintøde shtegn 000 5. roseomaculatus p. 95. 
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7. Tibier med lyse hår og sarte gullige eller lysebrune tor- 

ne. 2. antenneled i reglen mørkt. (Underslægten Lophy- 

rr ETT I BR REEENEN ERR EER 6. sexguttatus p. 96. 

- Tibier med brune eller sorte hår og i reglen med sorte 

torne. Kun den distale del af 2. antenneled er sort. (Un- 

derslægten Closterotomus Fieber) ................….. 8. 
BER antenneled stærkt opsvulmet distalt . 6.2. 

BEES FOSS at rr bude. es 7. biclavatus p. 97. 

- 2. antenneled cylindrisk, kun meget lidt tykkere distalt 

ENE Marinen Kr rs faaet bakken 9. 

9. Dækvingernes årer ikke sort sømmede ................ 

BE 12 3z0s 8503. .5å . 8. fulvomaculatus p. 97. 

—- Dækvingernes årer sort sømmede ... 9. striatellus p. 98. 

Calocoris pilicornis (Panzer) 1806. 

Oversiden overvejende okkergul. Hovedet sort med gule af- 

tegn. Pronotum gult med sorte calli. Scutellum gul, hos å 

med en sort median, hos 9 med en sort plet fortil eller helt 

gul. Dækvinger okkergule eller orangerøde. 1. antenneled 

rødligt, hos å sort proximalt. 2. led sort hos &, rødligt 

med mørk spids hos 9. Længde 5,5—7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Scutellum gul med 2 sorte pletter fortil ................ 

ere si sl gsm sad ks gene . f. bipunctata Sti. 

2. Pronotum sort, bagranden og halsringen gul. Scutellum 

KK alt gul lateral (9) servers f. hiieberi Reut. 
3. Hoved, pronotum og scutellum sort .... f. nigricans Hb. 

En sydlig art, som lever på vortemælk (Euphorbia). Den 

overvintrer som æg, og imago findes fra juni til august. Den 

er nordligst fundet lige syd for Elben. (D0.NT.). 

1. Calocoris schmidti (Fieber) 1836. 

Grøn med sorte tegninger. Pronotum gulliggrøn eller grøn 

med 2 firkantede sorte pletter på midten, 2 sorte pletter ved 

baghjørnerne og med en sort afbrudt linie langs bagranden. 

Scutellum med mørk median. Dækvingernes årer delvis sorte 
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og å sortsømmede. Spidsen af cuneus brunlig. Antenner 

grønlige med fine sorte hår, 2. led sort distalt, 3. og 4. led 

sorte. Ben gullige med lange sorte hår. Længde 7,5—8 mm. 

Arten lever på forskellige træer, navnlig ask (Fraxinus), 

hassel (Corylus), og vrietorn (Rhamnus). Imago findes i 

juni og juli. Det er en sydlig art, som er meget sjælden 

nord for Elben. Herhjemme er den taget i Boserup Krat 

ved Roskilde i forrige århundrede og i 1968 i eet eksemplar 

i Folehaven ved Rungsted. (D+.NT.). 

2. Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer) 1835. 

Ensartet græsgrøn, glinsende, uden sorte aftegn. Oversiden 

tæt, kort sorthåret. Membranen brunsort med grønne årer. 

Antenner grønne, 2. led sort distalt, 3. led sortbrunt, smalt 

bleggult proximalt, 4. led sortbrunt. Ben grønne med korte 

sorte hår, tibier med sortbrune torne. Længde 6,5—8 mm. 

Lever i skovbryn på buske og urter, særlig nælde (Ur- 

tica), salvie (Salvia), og skovgaltetand (Stachys silvatica). 
Imago fra juli til september. Sjælden. Hidtil kun taget i 

Øst- og Sønderjylland, ved Randers, Århus, Vejle og på 

Als. (D++.NT.). 

3. Calocoris alpestris (Meyer-Diir) 1843. (major Carvalho). 

En meget stor langstrakt art, som er ensfarvet grøn uden 

aftegn. Oversiden er kort og tæt sorthåret og med halvt 

oprette bløde hår på pronotums sider og på scutellum. Mem- 

branen er næsten glasklar med grønne årer. Antenner brun- 

lige, 1. led i reglen sort proximalt, 2. led bredt sortbrunt 

distalt. Femora grønne, fint langhårede uden pletter. Tibier 

med sarte brunlige torne, brunlig distalt. Længde 10-11 

mm. 

Arten lever på stor nælde (Urtica dioeca) i og ved skove, 

men tages ofte også på buske og træer. Den er boremontan 

og er her i landet stærkt miljøbetinget. Imago optræder 

meget tidligt, allerede i første halvdel af juni og uddør i 

løbet af juli måned. Pletvist udbredt, men ikke sjælden i 

Midtjylland. (D+++.S.N.NT.). 
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4. Calocoris norvegicus (Gmelin) 1788. (Fig. 68). 

Ligeledes en ensfarvet grøn art, der dog ikke sjældent kan 

have et rødligt strøg på dækvingerne. De to karakteristiske 

runde punkter på pronotum kan mangle, oftest hos 92. Dæk- 

vingernes siderande er grønlige i modsætning til Adelpho- 

coris lineolatus, som den ligner meget. Membranen er grå 

med grønne eller gule årer. Antenner er brunlige, 1. led 

snavsetgrønt og tæt sorthåret, 2. led ofte sort distalt. Fe- 

mora brunlige, rækkevist punkterede mod spidsen. Tibier 

med korte sorte torne. Bagtarsens 2. led meget længere end 

1. Længde 7,5—8 mm. 

Farvevariationer: 

1. Clavus og corium med brunrøde strøg ... f. atava Reut. 

2. Pronotum, clavus og corium helt ensfarvede. Pronotum 

RE ERE DINE ere f. immaculata Sti. 

Meget almindeligt forekommende på forskellige urter, navn- 

lig på åbne arealer. Imago fra sidst i juni til midt i august. 

(D++++.S.N.F.NT.). 

5. Calocoris roseomaculatus (De Geer) 1773. 

Let kendelig i frisk tilstand på de mørkerøde aftegn på 

dækvingerne. Grundfarven er grågrønlig og oversiden kort 

sorthåret. Hovedet er ofte sorttegnet, særligt hos %. Prono- 

tums baghjørner og scutellums midtlinie er ofte mørke. Cla- 

vus er rød, gulgrøn bagtil. Corium har bagtil 2 uskarpt be- 

grænsede røde pletter. Bagtarsens 2. led på længde med 1. 

led. Længde 6,5—8 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hovedet gulrødt med sorte aftegn. Pronotum med 2 røde 

mer brune pletter bag calli ..:..... f. fuscosignata Sti. 

2. Som ovenfor, men corium med en bred rød stribe bagtil 

ER ER IE SE BEDT, MS . f. cumulata Sti. 

3. Som 1, men clavus og corium ensfarvet grøn .......... 

REE RER FSA TLS SSEAG . f. decolor Reut. 

Æ Fronotum med 2 sørte pletter bag calli 1.20 sas sees 

HERA EELDEELD Å, SEVEN . f. supervacua Sti. 
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5. Hoved, antenner,: halsring. og-calli. 101100. sb snke 

SEERE BAND FRE UDE TT ESERED BEST TEE NEer FEDERER . f. nigroinducta Sti. 

Et udpræget dagdyr, som er almindelig på urterige enge, 

navnlig på hvid okseøje (Chrysanthemum leucanthemum) og 

røllike (Achillea). Imago fra sidst i juni til midt i august. 

Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

6. Calocoris sexguttatus (Fabricius) 1776. (Fig. 69). 

En stor iøjnefaldende sortbrun art med lysegule pletter. 

Hovedet sort med en lys streg ved hvert øje. Pronotum sort, 

med en dråbeformet gul plet i midten, en gul plet ved hver 

side og med gul halsring. Scutellum med en hjerteformet 

gul plet i midten. Clavus sort, smal gul bagtil og fortil. 

Corium sort, dog gul fortil og ved indervinklerne. Cuneus 

gul med sort spids. Antenner mørkebrune eller sorte. Fe- 

mora brune. Tibier ganske lidt krummede og med fine lyse 

torne. Længde 5,5—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden helt gul, kun pronotum med mørke calli og 

bagben SS] DAUV AGERE TER f. extensa Stehl. 

2. Som 1, men pronotum lidt mere mørk. Clavus gul med 

brune striber. Corium med en brun plet bagtil ........ 

REE RE SE ER en ERE PAT TS INSNEREDE f. kolenatii Fieb. 

3. Pronotum gul, calli kun mørkt sømmede, bagranden sort. 

Clavus gul med bred sort inderrand. Corium bagtil med 

on sort ple hel Foamuneidee sled f. notata Stehl. 

4. Omtrent som nominatformen, men clavus er gul med en 

smal sort inderrand og en mørk streg på midten ........ 

sat as Ska sir DES Selk BURG SE GE US KERES KER KON ERE NE GR f. reducta Reut. 

5. Som nominatformen, men corium kun med en langagtig 

mørk plet bagtil, og med en mørk siderand, der er bre- 

GERE REN 0 507 ga 6 SD BARE SEN CR ED f. vittifera Reut. 

Æggene lægges på grenene af træer og buske og klækkes i 

midten af maj. Imago træffes fra midten af juni til sidst i 

juli på forskellige urter, men særlig på stor nælde (Urtica 

dioeca) i fugtige skovbryn. Ikke sjælden. (D++++.S.N.F.NT.). 
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7. Calocoris biclavatus (Herrich-Schaeffer) 1835. 

(Fig. 70). 

Langstrakt, sort eller sortbrun med tilliggende gulgul be- 

håring. Pronotum og scutellum fint rastrerede. Pronotum 

sortbrunt med en fin gul bagrand. Scutellum med lys spids. 

Corium med lyse aftegn, navnlig fortil og til siderne. Cu- 

neus med sort spids og smal sort forrand. 

l. antenneled sort. 2. led gulligt med sort opsvulmet spids. 

3. led sort, gulligt proximalt. Femora rødbrune og sortplet- 

tede. Tibier lysere med mørk spids. Længde 5,5—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum og scutellum ensfarvede sorte. Dækvingerne 

RE sur ins nstss f. schillingi Sch. 

Arten lever fortrinsvist zoophagt på forskellige trævækster, 

men navnlig på vacciniumarterne blåbær og tyttebær og 

lignende lave vækster. Sjælden. Herhjemme kun taget i 

Jylland: Skt. Knuds Kilde ved Hjørring, Funder, Katholm 

Skov, Frederikshavn og Ulstrup ved Randers. (D++.S.N.F. 

NT.). 

8. Calocoris fulvomaculatus (De Geer) 1773. 

Rødbrun til sortbrun med tæt nedliggende, filtagtige lyse 

hår. Hovedet med en lys plet ved hvert øje. Pronotum ofte 

med 2 utydelige sorte pletter, der støder sammen bagtil. 

Cuneus gul eller rødgul med en bred sort spids. 9 er større 

og noget lysere end Åå. 
Antenner brune, 2. led mørkere distalt, 3. led lysest prox- 

imalt. Tibier med små sorte torne i sorte punkter. Længde 

6—7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum bagtil med en gulbrun bagrand og median. 

Corium brunlig fortil lateralt ......... f. versicolor Sti. 
2. Som 1, men corium er gulbrun, bagtil med 2 sorte plet- 

se 100 SNS BARE RER f. biplagiata Sti. 

3. Mørkebrun, pronotum med 2 utydelige sorte pletter, der 
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støder sammen bagtil. Dækvinger gulbrune, bagtil med 

en utydelig mørk plet Msn TER f. fulva Sti. 
4. Gulbrun, pronotum medialt med 2 sortbrune pletter. Co- 

rium bagtil med en rødbrun plet ...... f. deliquata Sti. 

5. Lys gulbrun. Calli sorte eller røde. Dækvinger gule, næ- 

sten ;gehnemekinnelige. Ai ki STo did: f. isabellina Wh. 

Lever på forskellige løvtræer og blomsterbuske. Imago fra 

sidst i juni til midten af august. Ligner meget en Phytoco- 

ris. Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

9. Calocoris striatellus (Fabricius 1794). 

(quadripunctatus Villers, ochromelas Gmelin). 

GF 711 

Okkergul med sorte længdestriber. Pronotum i reglen med 

4 sorte pletter og en i midten afbrudt sort stribe foran bag- 

randen. Scutellum med en sort søm fortil, der undertiden er 

forsynet med 2 udløbere bagtil på hver side af medianen. 

Dækvingernes årer gule, sort eller brunt sømmede. Cuneus 

gul med sort spids. Membranen hvidlig eller brun med gule 

årer: Antenner med. fin….sort';behåring…1. led. gult,.2. ded 

med sort spids, 3. led sort, smalt gult proximalt, 4. led sort. 

Længde 7—8,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvingernes årer med gule eller rødlige sømme ...... 

SS SAG kog AH sande ME Dr EG Åens Brede . f. fornicata Fieb. 

2; OVeriiden Bæsen sort SISSEL SD TØR f. obscurata Wagn. 

En livlig og meget iøjnefaldende blomstertæge, som først 

og fremmest hører hjemme på blomstrende eg (Quercus). 

Imago optræder allerede først i juni, og efter æglægnin- 

gen i hunblomsterne og egenes afblomstring kan de findes 

på alle slags planter til midt i juli måned. Den lever for- 

trinsvist zoophagt og træffes ret almindeligt. - D++++.5.N. 

PÆLE T. 

. Navneændringen er meddelt af Kerzhner. 
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Adelphocoris Reuter 

Meget store langstrakte arter, som meget ligner Calocoris. 

Oversiden fint rastreret og behåret. Dækvingernes side- 

rande ofte smalt brune eller sorte. Issen urandet og uden 

tydelig længdefure. Antennerne er lange og leddene næ- 

sten lige brede. 2. led proximalt bredere end halsringen. 

Den store membrancelle spidsvinklet bagtil. Genitalsegmen- 

tet hos $ med en lille tand ved den venstre bagrand. 

Arterne lever på græsser og urter og overvintrer i æg- 

stadiet. 

ARTSTABEL 

l. Oversiden med skinnende, tilliggende, lyse hår og sorte 

tilliggende børstehår, særligt bagtil 2. annulicornis p. 100. 

- Oversiden med en tæt tilliggende lys behåring, uden 
NAAR KARA UKA . 

2. meltellum sort. Pronotum udbredt sorttegnet ...….... 8. 

- Scutellum anderledes farvet, rødlig, rødbrun eller lys, of- 

FE brune længdestriber 0 sy smed unknå s 4. 

3. l. antenneled ca. 0,67 x hovedets bredde. 1. og 2. anten- 

00 mdr nd 3. seticornis p. 101. 

-— 1. antenneled på længde med hovedets bredde. 1. anten- 

neled brunt 2. led gulbrunt, sortbrunt distalt .......... 

5 nar farende be RARE RE SSR KR serne p."TU2 

4. Oversiden gulbrun, rødligbrun til rødlig sortbrun. 1. an- 

tenneled højst 0,67 x hovedets bredde .. ticinensis p. 102. 

- Oversiden grågrønlig. l. antenneled ca. 0,8 x hovedets 

EET DELE ES 1. lineolatus p. 99. 

1. Adelphocoris lineolatus (Goeze) 1778. (Fig. 72). 

Grågrøn eller gulgrøn. Scutellum med 2 brunlige længde- 

striber. Corium bagtil med en kort brunlig stribe eller plet 

og siderandene smalt sorte (hos Calocoris norvegicus er de 

ensfarvede med den øvrige del af corium). Cuneusspidsen 
brunlig. Antenner grønlige, noget rødere distalt. Snablen 

når til midthofterne. Femora grønlige med brune pletter, 



100 

tibier med kraftige sorte torne i små mørke punkter. Længde 

71,5—9,5 mm. 

Farvevariationer: 

"Ovesiden stavet Sa SUS AN f. implagiata Westh. 

2. Pronotum med en sort plet ved hvert baghjørne ........ 

ks VASK 5 See HØ ra tar IN År or AES mn enes engle lee f. binotatus Hahn. 

3. Pronotum med sortbrune baghjørner, 2 sorte pletter som 

2. og" tal ore ford PS f. bisbipunctata Reut. 

Arten findes på forskellige urter, men først og fremmest på 

ærteblomstrede (Papilionaceae), hvor disse vokser i fuld 

sol på ikke for tørre steder. Imago træffes fra midt i juli til 

september. I Amerika er det et skadedyr på lucernemarker 

(the alfalfabug). Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 
En underart (eller varietet), A. lineolatus baltrumensis 

Schumacher, er beskrevet fra Nordtyskland. Oversiden er 

ensfarvet grågrøn, snablen når baghofterne, og størrelsen er 

kun 6—8 mm. Den angives at leve på strandkrageklo (Ono- 

nis spinosa) og kløver (Trifolium) ved saltvandskyster. Den 

er fundet i Holsten. 

2. Adelphocoris annulicornis (Sahlberg) 1848. 

(quadripunctatus Fabricius). 

Grønlig eller grønliggul til brungul. Pronotum med 4 sorte 

pletter på en tværrække. Scutellum har ofte en brun me- 

dian. Corium har bagtil en noget trekantet brunlig plet. 

Isse: øjebredden hos $ er ca. 1,25, hos 9 ca. 1,67. Anten- 

nerne er brunlige. 1. led er omtrent på længde med hove- 

dets bredde. 2., 3. og 4. led er brune med en lysere ring 

proximalt. Distalt er leddene sortbrune eller sorte i mere 

end en trediedel af længden. Længde 8—10,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med 4 sammenflydende sorte pletter. ........ 

KEN ts FRE DE ke NER RES SES ESS SE KEE SEE . f. confluens Reut. 

Nogle underarter er udskilt fra denne art. Herhjemme 

træffes AA. annulicornis innotatus Reuter. Her er pronotum 
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næsten altid uden pletter. Isse: øjebredden er hos å ca. 

1, hos 2 ca. 1,5. 1. antenneled er ca. 0,85 x hovedets bred- 

de. 2., 3. og 4. led er mørke distalt, men aldrig sorte og 

højst mørke i ca. I fjerdedel af leddenes længde. Den lyse 

ring proximalt er ikke så påfaldende. Længde er 8-9 mm. 

Der findes følgende farvevariationer: 

1. Pronotum med en tværrække af 4 runde mørke pletter .. 

2 ore pre Ret RED SENSE KØRER ERE f. communis Sti. 
2: Pronotum. medialt med 2 runde mørke pletter ........…. 

POL PE ar PERAROEDEREDEEE SEERE NERERES f. despoliata Sti. 

Den træffes særligt på stor nælde (Urtica diceca) i skov- 

bryn. Imago optræder fra sidst i juli til september. Under- 

arten anses for at være boreal, og er ene om at repræsentere 

arten herhjemme. Den er fundet syd for Sakskøbing og på den 

jydske vestkyst ved Rejsby. (D+.S.N.F.NT.). 

3. Adelphocoris seticornis (Fabricius) 1775. (Fig. 73). 

Oversiden sort eller sortbrun. Pronotums bagrand smal gul. 

Corium i reglen med gule længdestriber til siderne. Cuneus 

gul med sort spids. Femora sorte, gule distalt. Tibier med 

sorte torne, gulligbrune distalt. 3. og 4. antenneled rødlig- 

brune. Længde 6,5—8,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Femora gulbrune til rødbrune, ofte plettede ............ 

DELE TRES, . f. femoralis Wagn. 

RO Kersktern helt sort, cuneus rødlig fortil SJ... 221222. 

reen 5, Men Corfium smal lys fortil sus kverese, 

belts kede enn Renner eee ed . f. plagifera Reut. 

4. Oversiden gullig (immatur) ...... f. pallidipennis Reut. 

Arten lever på urter i enge og skovbryn, særlig på vikke- 

arter (Vicia). Imago fra midten af juli til september. Al- 

mindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 
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Adelphocoris reicheli (Fieber) 1836. 

Oversiden mørkebrun til sort med gule aftegn. Pronotum 

sort, bagrand, halsring og en trekantet plet fortil i midten 

gul. Clavus sort med lyse rande. Corium gulbrun med en 

sortbrun længdeplet bagtil. Cuneus gul med sort spids. An- 

tenner brune, 3. og 4. led smalt gule proximalt. Længde 8—9 

mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum sort, bagtanden smal lyse fS LSE SÆR 

rs ked sc een BE ts soen a BRS SENDE 3 f. kellneri Sti. 

2. Pronotum som 1., men udpræget rødbrun fortil .....….. 

Sae bakssasadsætbin dd stolen meta ENE . f. breddini Sti. 

Arten lever på ærteblomstrede (Papilionaceae) i skovbryn. 

Imago fra midt i juli til sidst i august. Den forekommer ret 

spredt og er fundet ved Bremen. (D0.NT.). 

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Diir) 1843. 

En lidt bredere art med rødligbrun til grønbrun overside. 

Clavus og corium mørke bagtil, corium med blodrøde eller 

rødbrune striber. Cuneus i reglen hvidgul med rødlige si- 

der, særlig fortil. Antenner rødbrune, 4. led ofte mørkere. 

Femora rødbrune, brunplettede. Længde 7—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

: Dækvinger softbrune: . si 1 se SEP: FEDE f. capitata Jak. 

2, Dækvinger hine 1. ctr drer mel f. testacea Sti. 

3 Dælkringer srøplige. 5. 500. he iik ket f. virescens Sti. 

Findes i højmoser på forskellige urter. Imago i juli og au- 

gust.-En sydlig art, som er fundet lige syd for Elben og i 

1 eksemplar (2) på Oland. (D0.S.NT.). 

Megacoelum Fieber 

Gulbrune arter med røde og mørkebrune meget varierende 

tegninger. Issen med utydelig længdefure. Antennerne er 

længere end kroppen, 3. og 4. led på tykkelse med 2. led. 

Femora og tibier rødlige, bagtibier ofte med røde striber. 

Lever zoophagt på træer og overvintrer i ægstadiet. 
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ARTSTABEL 

1. Oversiden med sorte oprette hår. Tibier langs ydersiden 

med lange sorte torne. Bagtibierne langs indersiden med 

lange sorte hår, som er længere end tibiernes diameter .. 

EEG Ea I SR BEL RT sne beckeri p. 103. 

- Oversiden næsten nøgen. Tibier udvendig med korte 

sorte torne. Bagtibier langs indersiden med korte sorte 

hår, kortere end tibiernes diameter .. 1. infusum p. 103. 

Megacoelum beckeri (Fieber) 1870. 

Oversiden bleg gulbrun, % mørkere end 9. Pronotum ofte 
fortil med 4 rødlige længdestriber, bagranden altid smal 

lys. Corium og clavus mørke bagtil. Cuneus rødlig med 

mørk forrand. Antenner rødbrune, leddene rødere distalt. 

Længde 6,5—8 mm. 

Farvevariationer: 

FORE IVs uden mørke aftegn .......... f. strigipes Reut. 

2. Kun mørk på pronotums bageste del .. f. lethierryi Fieb. 

3. Scutellum sortbrun med lyse sider, corium bagtil med en 

5 STE Fa SERENE SR ERNE REE REESE REE f. fusca Sti. 

4. Gulbrun med brune tegninger. Cuneus ofte helt sortbrun 

as Mrldie he ed . f. fasciata Jak. 

S Mel skt kun hoved og halsring rødbrune ........::… 

Es are eee Rd DÅ f. ruficebps Reut. 

Lever på skovfyr (Pinus silvestris). En midteuropæisk art, 

som er fundet i flere tilfælde i Slesvig-Holsten. (D0.NT.). 

1. Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer) 1839. 

Noget mindre og mørkere end foregående art, hyppigt næ- 

sten ensfarvet, undertiden orangefarvet med brune aftegn. 

Pronotum og corium kan være mørkere bagtil. Clavus ofte 

med en mørk længdeplet fortil. Antenner rødlige eller gul- 

brune. 3. led smalt lyst proximalt. Længde 6—7,5 mm. 

Farvevariationer: 

l. Oversiden næsten ensfarvet rødgul. Scutellum med mørk 

BE sols nerne hen næret des f. reuteri Sti. 
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2. Pronotum næsten helt brunsort, scutellum helt brunsort 

KARDS. INREDEBAT TU ASSER ME 3 f. infuscata Sti. 

Et aften- og natdyr, som lever på lind (Tilia) og eg (Quer- 

cus). Imago træffes fra midt i juli og til ind i august. Me- 

get sjælden. Taget på småbladet lind (Tilia cordata) ved 
Ulfhale på Møn i august for over 100 år siden. Desuden er 
den taget enkelte steder i Syd- og Mellemsverige. (D+.S.N. 

F.NT.). 

Capsaria Burmeister 

SLÆGTSTABEL 

1. Issen med nakkeliste. Undertiden findes den kun late- 
ralt, men så er dyret ensfarvet grønt (fig. 20a) ..... 3. 

— Issen uden nakkeliste, ikke ensfarvet grøn .......... &, 

2. Dækvingerne ensfarvede sorte. Hovedet mere end halvt 

så. bredt som, pronotim. 05 sn anse sm AD Capsus p. 105. 

— Dækvingerne sorte med gule eller røde aftegn og næ- 

ften HØNS, - SKK 1 AKEL AR REESE Liocoris p. 108. 

3. Oversiden tæt besat med hvide eller gyldne meget let 
attaldende hår me sus RE sm ER SE REAR SER REREER 4. 

- Oversiden uden. sådan behåring ...........00082 os 5, 

4. Pronotums halsring ca. dobbelt så bred som 2. antenne- 

led. Bagtarsens 1. led set fra siden på længde med 2. 

led. Tibier med fine lyse torne. Længde under 4 mm. 

BRS bryn HE gear an ken ink Ng ol eng. Charagochilus p. 109. 

— Halsringen ikke bredere end 2. antenneled. Bagtarsens 

l. led kortere end 2. Tibiernes torne kraftige og mørke. 

LER OVER EN SUE TER RR Polymerus p. 110. 

5. Bagtarsens 3. led set fra siden længere end 2. (fig. 20b) 

eat re sener egerne ere ele sr er 9. 

— Bagtarsens 3. led ca. så langt som 2. eller lidt kortere 

LT db 21 + MERNE SDK DRESS ae on Ph are NT al me IN ren 6. 

6. 2. antenneled højst så langt som hovedets bredde. Rød- 
brune arter på ca. 45-50 Ågnocoris p. 116. 

— 2. antenneled længere end hovedets bredde ........ 7; 
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. Scutellum med opret behåring i hvert fald på den for- 

reste'del; Længde under 5,5 mm Orthops p. 118. 

Scutellum med tilliggende behåring. Længde over 5,5 

er VO I BUENA UDE SAD IA ER 8. 

. Tibier med en å tydelig brun plet helt proximalt og 

udvendig. Dækvingerne tæt og dybt punkterede. Prono- 

tum og scutellum gulgrå a+ sorttegnede Exolygus p. 125. 

Tibierne uden brun plet proximalt, men undertiden lidt 

mørkere. Dækvingernes punktering fladere. Pronotum 

og scutellum grønne undertiden a+ mørkttegnede ...... 

EDT BING AE ESTER. byens p. 78k: 

. Hoved og pronotum sort. Oversiden iøvrigt grøn ...... 

ere. TS 22.971. 9. - Lygimusp. 187. 

FREE Afiderledes farvet 2 FARVEL DLL SEES 10. 

Oversiden gul, brun eller sort. Pronotum groft punkte- 

ret, undtagen på calli. Lever på fyr Camtozygum p. 115. 

Oversiden grøn eller lysefrøn. Pronotums bageste del 

tydeligt rastreret. Lever på løvtræer Plesiocoris p. 137. 

Capsus Fabricius. (Rhopalotomus Fieber) 

Slægten består af sorte, robuste arter. Issen er uden nakke- 

liste. Pronotum har en tydelig halsring og er sort eller gul- 

brun. Dækvingerne er kraftigt punkterede eller rastrerede 

08 altid sorte. 2. antenneled er tydeligt opsvulmet mod spid- 

sen (fig. 20c), 3. og 4. led forholdsvis meget tyndere. 

ARTSTABEL 

. Pronotums sider helt lige. 2. antenneled på midten brat 

kølleformet opsvulmet og på det bredeste sted ca. 3—4 x 

så tykt som proximalt (fig. 20c). Midttibierne i reglen 

med 2 + lyse ringe, den ene helt proximalt, den anden 

HER UL for midte ts. HRG Lon l. ater p. 106. 

Pronotums siderande lidt konkave. 2. antenneled regel- 

mæssigt fortykket hos $, hos 9 mere brat fortykket. Det 

bredeste sted kun 2—3 x så tykt som proximalt (fig. 20c). 
Midttibierne i reglen kun med een 4 tydelig lys ring . 2. 
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2. Pronotum tæt besat med halvt oprette brune hår og med 

spredte dybe porer. Midttibierne i reglen med en lys ring 

provinsen]. snivkisd skele IN ed bilifer p. 106. 

- Pronotum med uregelmæssig fordelte, tilliggende, brune 

hår og med flade porer eller < rastreret. Midttibierne i 
reglen med en å tydelig lys ring på den yderste halvdel 

EET ES ER re on 2. wagneri p. 108. 

1. Capsus ater (Linné) 1758. (Fig. 74). 

Oversiden sort med lyse tilliggende hår. Membranen mørk 

med en lys plet lateralt. Antenner sorte, hos 9 kan 1. og 
2. led være å rødgule, hvilket sjældent ses hos 3. Den 
opsvulmede del af 2. led er ca. dobbelt så tyk som 1. led. 
3. led er hvidligt proximalt. Benene er oftest sorte, under- 

tiden dog gulligtrøde med brune eller sorte tegninger. 

Hos å er højre paramer ret slank, godt 3x så lang som 

bred. Venstre paramers hypofyse er noget krummet og med 

en forlænget afrundet spids (fig. 20d). Længde 5—6,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved, pronotum, ben og 1. antenneled gult (9) ....... 
old ei ER ER unsere GÅRDE KERNE . f. semiflava L. 

2i kun hoved of ben silke 305 5 45 AG f. rutila Sti. 

3. Sort, men 1. antenneled gulrødt proximalt, femora gul- 

røde med 2 brune ringe og tibierne lyse proximalt ...... 

SR 150 mg LYS ste re På ag Fe b- Jess sb År. PE ERRERIRRER BERERD 

4. Helt sort, kun Ubierne bre 2. f. nigripes Strobl. 

Træffes på forskellige planter på tørre lokaliteter. Overvin- 

trer som æg. Imago træffes fra juni til hen i august. Almin- 

delig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

Capsus pilifer Remane, 1950. 

Sort overalt, men 3. antenneled proximalt, issens bagrand, 

l. tarsalled og en ring proximalt på tibierne kan være 

brunrøde. 

Hos & er højre paramer slank, tykkest mod spidsen og 
godt 2x så lang som bred. Venstre paramer er lidt spink- 
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Fig. 20. Capsaria. a: Til venstre hovedet af L. pabulinus til højre af 

E. pratensis. b: Til venstre bagfodsleddet hos Plesiocoris rugicollis til 

højre hos E. pratensis. c: Til venstre 2. antenneled hos C. ater til højre 

hos C. wagneri, begge åg. Derefter højre og venstre paramer hos d: 

G' ater, e: C. wagneri. f: C. pilifer. g: P. unifasciatus. (Efter Wagner 

1952, skematisk). h: Højre paramer hos P. brevicornis. 
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lere, og på hypofysen findes en noget udtrukket spids (fig. 

20f). Længde 5—5,5 mm. 

Arten er fundet på blåtop (Molinia coerulea) i moser og på 

lave hedearealer blandt andet i Slesvig-Holsten. Den over- 

vintrer som æg, og imago træffes fra midt i juni til august. 

(D0.NT.). 

2. Capsus wagneri Remane, 1950. 

Ligner meget ovennævnte art i farvefordelingen, men den 

distale del af femora og 2. og 3. tarsalled kan også være 

lysere. Den opsvulmede del af 2. antenneled er som hos 

forrige art kun ca. 1,5xså tyk som 1. led. Issen har en 

længdefure i midten og en svag rest af en nakkeliste ved 

hvert øje. Pronotum er forsynet med flade, med hinanden 

forbundne porer og kan virke rastreret. 

Hos å er højre paramer kort og tyk, lidt mere end 2 x så 
lang som bred. Venstre paramer har en ret grov hypofyse 

med en tynd spids (fig. 20e). Længde 5—6,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Benene overvejende gulrøde ......... f. rufescens Rem. 

Denne art lever på rørhvene, særlig engrørhvene (Calama- 

grostis canescens) på fugtige steder. Imago træffes tilsyne- 

ladende kun i kort tid sidst i juli. Den er taget enkelte ste- 

der herhjemme (Rude Skov). Den er sikkert ikke så sjælden 

og ofte forvekslet med C. ater. I Sverige er den taget i 

Skåne og i Uppland. (D++.S.F.NT.). 

Liocoris Fieber 

Kroppen er oval, næsten nøgen og glinsende. Issen er uran- 

det. 2. antenneled er kortere end 3. + 4. led. Kun een art: 

1. Liocoris tripustulatus (Fabricius) 1781. (Fig. 75). 

Meget variabelt farvet i gult og sort. Hovedet er gult med 

3 sorte pletter fortil. Pronoum er sort med et uregelmæssigt 

gult mærke fortil. Scutellum er i reglen gul. Dækvingerne er 
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sorte, clavus gul ved indervinklen, og corium er gul fortil 

med et bredt gult tværbånd på midten. Cuneus er gul med 

sort spids og forrand. Antennerne er gullige. 1. led er brunt 

distalt, og 2. led er brunt distalt og proximalt. 3. og 4. led 

er brune, 3. led dog gult proximalt. Benene er gulbrune med 

brune ringe og pletter. Længde 4,5—5 mm. 

Farvevariationer: 

Farven og farvefordelingen ændres med alderen, og der 

er derfor beskrevet en del former. Det nye imagostadium, 

som kommer frem midt i juli, er overvejende gult, men far- 

ven bliver med tiden mørkere. Hen i september er imago 

overvejende sort, og efter overvintringen bliver de gule 

partier ofte orangefarvede. 

Arten træffes fortrinsvis på stor nælde (Urtica dioeca) og 

vild kørvel (Anthriscus silvestris) på ikke for tørre steder 

i skovbryn og i grøftekanter. Den er livlig og selskabelig og 

findes meget sent på året. Hen i november gemmer den sig 

og overvintrer i hule knækkede stængler. De overvintrede 

individer dør i løbet af juni måned efter æglægningen. Dy- 

rene kan være stærkt olieholdige. Almindelige overalt. 

(D++++.S.N.F.NT.). 

Charagochilus Fieber 

Oversiden hvælvet og kraftig punkteret. Issen er tydelig 

randet, og pronotums halsring er bred og flad. Herhjemme 

kun een art: 

1. Charagochilus gyllenhali (Fallén) 1807. (Fig. 76). 

Oversiden er sort eller mørkebrun, kraftig og tæt punkteret 

og tæt dækket af pletdannende, let affaldende, metallisk 

glinsende tilliggende hår. Mellem disse findes halvt oprette 

sorte hår. Hovedet er sort med en gulbrun plet ved hvert øje. 

Pronotums bagrand, scutellums spids, coriums forreste og 

bageste del samt ofte lidt af yderranden og indervinklen er 

£ gulbrune. Cuneus er rødlig og delt fra corium ved en 

kraftig indkærvning ved yderranden. Membranen er ofte 



110 

lidt forkortet og brat nedadbøjet. Isse: øjebredden er hos $ 

ca. 1,9, hos 9 lidt over 2. Antennerne er blege, 1. led er 

brunt proximalt. Benene er gule X mørkttegnede. Længde 

3—4 mm. 

Arten lever på snerre (Galium), men træffes også på an- 

dre urter, ofte på lidt tørre sandede steder. Den overvin- 

trer i imagostadiet i planteaffald eller på nåletræer. Den 

nye generations imago træffes fra juli måned. Almindelig 

overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

Polymerus Hahn 

Oversidens farve er mørkebrun til sort med å hvide eller 

røde aftegn. Kroppen er dækket af lyse tilliggende krumme 

hår og derimellem spredte, mørke, halvtoprette hår. Issen 

er randet. Pronotums punktering er utydelig, og halsringen 

er ikke tykkere end 2. antenneled. Bagtarsens 1. led er ty- 

deligt kortere end 2. led. Tibierne har sorte torne og er 

ofte mørkere proximalt og distalt. Membranen er mørk med 

lyse årer. 

Arterne lever på urter, særlig på snerre (Galium), og 

overvintrer i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Pronotum, scutellum, corium og clavus sorte. Cuneus ofte 

delvis gulbrun. (Underslægten Polymerus s. str.) ....... 

"yard 1 lena foker ge terlgr gige Es er ket» beløber kr EG 1. nere pE 

— Pronotums bagrand, scutellums spids og mindst en del af 

corium altid gule. Cuneus ofte delvis rød. (Underslægten 

PORTO Yes Filed SESERER saas SEERNE NER ERE Å 

2. Coriums yderrand i hele længden meget smal sort (se 

OR silent) i ikke BARN Gr 28 FORHØRE ARE 3; 

- Coriums yderrand gul, i det mindste hvor corium er 

BRUUN ZG 523, 1 UN FØLGES TEL So PHAN 355 KAGSSRERSER "SENER Så 4. 

3. Pronotums forreste del sort, og forhjørnerne med en kan- 

ter AFbSort old. FEST RARE FIN cognatus p. 111. 

- Pronotums forreste del delvis eller helt lys, uden sort plet 

ved Torljørnelhe … SNNGITRN ER 2. vulneratus p. 112. 
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4. Cuneus uden rød farve, sort over hele midten. 2. anten- 

neled kortere end pronotums bredde 3. brevicornis p. 113. 

-— Cuneus delvis rød på midten og med en sort plet ved 

yderranden. 2. antenneled længere end pronotums bred- 

de hos $, mindst 0,9 x pronotums bredde hos 2 ..... 5. 

5. Øjnene små. Isse: øjebredden hos & ca. 1,6, hos 2 ca. 

2,2. Set forfra er hovedet højere end bredt. 2. antenne- 

led i reglen næsten helt mørkt .. microphthalmus p. 113. 

- Øjnene større. Isse: øjebredden has å 1—1,3, hos 2 1,5— 
1,7. Set forfra er hovedet bredere. 2. antenneled er x 

8 sr lee nerne AE DRE 6. 

6. Corium i reglen sort og kun lidt gul fortil og ved inder- 

HE Erin kiler. 4 aåantenneled cå:. L2X3 led vsere 

AA VA TJ ÆPPEDØONS LE 4. palustris p. 114. 

- Corium meget gulere. 4. antenneled på længde med 3. 

PA OPRET UA . 5. unifasciatus p. 114. 

1. Polymerus nigritus (Fallén) 1829. (Fig. 77). 

Oversiden med guldglinsende tilliggende hår. Issen er sort, 

ofte med en gul plet ved hvert øje. Corium er undertiden 

smal gul bagtil. Cuneus er sort, spidsen og forranden gul 

eller gulrød. Antennerne er sorte, undertiden er 2. og 3. 

led brunlige på midten. Midttibierne har 2 + tydelige lyse 

ringe. Længde 4—5 mm. 

Arten lever på snerrearter (Galium), særlig på burre- 

snerre (Galium aparine) og gul snerre (Galium verum) på 

ikke for tørre steder. Imago træffes fra midten af juni til 

september. Ikke almindelig. Taget ved Nykøbing Falster, 

Vejle, Svendborg, i Københavns omegn og på Læsø. (D+++. 

S.N.F.NT.). 

Polymerus cognatus (Fieber) 1858. 

Oversiden med mere sølvglinsende, tilliggende hår. Issen 

er sort med en smal gul rand ved hvert øje. Clavus er sort, 

gul fortil og bagtil. Corium er gul med et X tydeligt sort 

takket tværbånd bagtil. Cuneus er rødbrunlig, rødlig medi- 
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alt og med lys spids og forrand. 1. antenneled er sort og 

ofte brunligt på midten. 2. led er lysere, men mørkt proxi- 

malt. Hos å er det fortykket og ca. 0,5x 1. led. Hos 2 er 
2. led betydeligt kortere. Femora er brunrøde eller sorte 

med lyse aftegn. Længde 3,5—4,5 mm. 

Arten lever på arter af salturtfamilien (Chenopodiaceae) 

som sodaurt (Salsola kali), melde (Atriplex) og gåsefod 

(Chenopodium). Imago træffes fra juli til september. Den er 

endnu ikke fundet herhjemme, men i Sverige er den taget 

på Gotska Sand&. (D0.S.F.NT.). 

2. Polymerus vulneratus (Panzer) 1806. 

Den lyseste af arterne. Oversiden er gulliggrøn, sortplettet 

og med sølvglinsende tilliggende hår. Hovedet er lyst med 

en sort tegning i panden. Pronotum har sorte baghjørner 

og ofte også sorte calli. Scutellum har en sort forrand. 

Clavus er mørkere end corium, som er mørkest medialt og 

med 1-2 brune striber bagtil. Cuneus er rød med en x 

tydelig sort plet ved yderranden og med gulgrøn spids og 

forrand. Antennerne er gule, grønlige eller lysebrune, 2. led 

er undertiden mørkere distalt. Femora er sortplettede, mør- 

kere distalt. Længde 4—5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hele oversiden ensfarvet gulgrøn, kun scutellum ofte med 

ei: moørk Fond 50000. krone frrkdkeg f. unicolor Sti. 
2. Som 1, men pronotum med mørke baghjørner og corium 

bagtil med: 2 hfune strøg USLE. dj f. media Sti. 

3. Pronotum, scutellum og corium med udbredt mørk teg- 

ning. Clavus sortbrun på midten. Clypeus sort. Panden 

med en sort plet og issen sort bagtil .. f. intermedia Jak. 

Arten er meget variabel. På de meget lyse individer kan 

den i tabellen nævnte sorte rand på corium være utydelig. 

Den lever på solrige meget tørre steder på mange for- 

skellige slags urter. Imago træffes fra juni til august. Ikke 

ualmindelig, men ret stedegen. (D+++.S.F.NT.). 
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3. Polymerus brevicornis Reuter, 1878. 

Arten ligner P. unifasciatus meget, men er lidt mindre og 

mangler helt den røde farve. -Clavus er sort, undertiden gul 

helt bagtil. Cuneus er sort med gul spids og forrand. An- 

tennerne er gulbrune. 2. led er gult, lidt mørkere distalt. 

Dets længde er hos $ 0,9, hos 29 0,8 x pronotums bredde. 
3. og 4. led er brune og tilsammen lidt længere end 2. led. 

Tibierne er gule med sarte gule torne, mellem- og bagtibi- 

erne dog ofte med brune torne og smalt mørkebrune eller 

sorte distalt. — Hos & er højre paramer meget lille og med 

en stærkt sklerotiseret spids. Paramerlegemet under spidsen 

er næsten farveløst (fig. 20h). Længde 4—5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hovedet sort med strågul pande. Pronotum hvidgul un- 

dertiden 4 brunlig (immature) ..... f. pallidinotata Sti. 

2. Som 1, men pronotum sort med smal gul bagrand ...... 

sa se nt lg lt, juncte. Sti. 

Arten lever på snerre, særlig på gul snerre (Galium verum), 

på solrige, sandede steder. Imago findes i juli og august. 

Almindelig, men ret stedegen. (D+++.S.F.NT.). 

Polymerus microphthalmus Wagner, 1951. 

Ligner ligeledes P.unifasciatus meget. Hovedet er for- 

holdsvis lille og sort. Issen har en gul plet ved hvert øje. 

Clavus er sort, smal lys bagtil. Corium er gul med en stor 

uregelmæssig sort plet bagtil, hvor inder- og ydervinkler 

er lyse. Cuneus er rød med en stor sort plet ved yderranden 

og smal gul ved spids og forrand. Antennerne er brune til 

sorte. 2. led er meget mørkt, næsten sort, og kun smalt lyst 

proximalt. Set forfra er hovedet smallere og højere end hos 

andre polymerusarter. Længde 4,5—6 mm. 

Arten lever på gul snerre (Galium verum), og imago 

træffes fra juni til september. Den er boreomontan og fin- 

des i Midteuropas bjergegne. Den er tilsyneladende ikke så 

sjælden i Sverige og Norge. Det sidste sted er den visse 

steder den almindeligste polymerusart. (D0.S.N.F.). 
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4. Polymerus palustris Reuter, 1905. 

Oftest meget mørk. Pronotum og scutellum oftest helt sorte. 

Corium sort, kun gul helt fortil og undertiden smalt gul 

helt bagtil ved inder- og ydervinkel. Cuneus er rød med en 

sort plet midt på sideranden og gul eller rød ved spids og 

forrand. Antennerne gulbrune. 2. led X sort distalt. 3. og 

4. led mørkebrune. 

Hos å ligner paramererne meget forholdene hos brevi- 

cornis, men de er noget større. Længde 4,8—6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med gul bagrand. Corium sort, men med en 

mere udbredt gul farve, særlig bagtil (se under P. uni- 

FARE REN 0 nn Na dl MERE ANG Mar f. centralis Wagner 

Arten lever på kærsnerre (Galium palustre) på fugtige ste- 

der, hvor den ofte træffes med Cyrtorhinus caricis og un- 

dertiden også Teratocoris paludum. Imago findes fra sidst 

i juni til midten af august. Stedegen og ikke almindelig. 

(D+++.S.F.NT.). 

5. Polymerus unifasciatus (Fabricius) 1794. (Fig. 78). 

Sort med gule, meget sjældent rødlige aftegn og tæt besat 

med guldglinsende tilliggende hår. Hovedet er sort, issen 

gullig ved øjnene. Pronotums bagrand er oftest gul. Clavus 

er sort. Corium er gul med en stor uregelmæssig plet bag- 

til. Cuneus er rød med en sort plet ved yderranden og gul 

ved spids og forrand. 

Antennerne er rødbrune. 2. led er lyst, mørkere helt dis- 

talt. Kun sjældent er det hos & udbredt sort. 3. og 4. led 
er mørkebrune. Femora er gulbrune eller rødbrune med 

mørkebrune pletter og ringe. 

Hos å er højre paramer kort og bred. Den er som sæd- 
vanlig farveløs på det distale stykke, og den stærkt sklero- 

tiserede spids er klemt ned i paramerlegemet. Venstre pa- 

ramer har næsten ingen sanseknude, og distalt er den ud- 

videt og danner et ret ukarakteristisk hoved (fig. 20g). 

Længde 5—7 mm. 
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Farvevariationer: 

1. Corium gul kun med en smal sort stribe bagtil ........ 

EET Kr ve slam . f. transista Sti. 

2. Corium gul, bagtil med 2 adskilte sorte aftegn ......... 

es rr serne f. disjuncta Wagn. 

3. Corium overvejende sort, bredt gul fortil og med gule 

inder- og undertiden også ydervinkler bagtil. Ligner P. 

Dalkistris. f. centralis meget . .....….:. f. lateralis Hahn. 

Findes på mange forskellige slags urter, dog særlig på gul 

snerre (Galium verum), hvor den lever selskabeligt, ofte 

sammen med C. gyllenhali. Imago træffes fra juli til ind i 

september. Den almindeligste Polymerusart herhjemme. 

(D++++.5.N.F.NT,). 

Camptozygum Reuter 

Oversiden med en fin lys behåring. Hovedet er forholdsvis 

stort, dets bredde ca. 0,67 x pronotums bredde. Bagtarsens 

2. led meget kortere end 3. led. Herhjemme findes kun een 

art: 

1. Camptozygum aequale (Villars) 1789. 

(pinastri Fallén). (Fig. 79). 

Oversiden er hos nominatformen sort, men meget ofte er 

den brun eller lysebrun. Hovedet er gulbrunt med mørke 

tegninger. Pronotum og scutellum er glinsende og tydeligt 

og spredt punkterede. Pronotums halsring er altid gul. 

Membranen er rødbrun med brune årer. Antennerne er lyse- 

gule, 3. og 4. led er mørkere og tilsammen kortere end 2. 

led. Benene er gulbrune, femora er mørktprikkede distalt. 

Tibierne har brune eller røde ringe. Længde 4—5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med røde calli. Oversiden gulbrun .......... 
BE orde. Edd. f. maculicolis Muls et Rey. 

2. Pronotum gulbrun, sortbrun fortil ........ f. fieberi Sti. 
3. Pronotum sort, oversiden sortbrun. Corium lysere, men 

Milsk filssidérne og bagtil 0000000 f. pinastri Fall. 
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Arten lever på fyr (Pinus), hvor alle farvevariationerne kan 

findes samtidig. Imago træffes fra juli til september. Over- 

vintring i ægstadiet. Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

Agnocoris Reuter 

Slægten er karakteriseret ved de meget korte antenner, 

navnlig det meget korte 2. led. Bagtarsens 3. led er ubetyde- 

ligt længere end 2. led. 

ARTSTABEL 

l. Il. antenneled så langt som øjets bredde. 2. led hos Q 
meget kortere, hos å lidt kortere end hovedets bredde .. 

HUBER 5 re arie ge KÆDE RESEN SEN hane l. rubicundus p. 116. 

— 1. antenneled længere end øjets bredde. 2. led så langt 

som høvedets breddek srrssuedrsnnst.: reclairi p. 118. 

l. ÅAgnocoris rubicundus (Fallén), 1829. (Fig. 80). 

Kropsformen ret bred. Oversiden gulrød til rødbrun, under- 

tiden mørkt tegnet og tæt besat med korte, lyse tilliggende 

hår. Scutellum med lys spids og median. Spidsen af cuneus 

mørk eller rød. Isse: øjebredden er hos & ca. 1,2, hos 2 ca. 

1,4. Nakkelisten er lidt smallere på midten. Antennerne er 

rødbrune, 2. led er ubetydeligt længere end 3.+4. led. Be- 

nene er gule med mørke tegninger. Tibierne har lyse torne. 

Hos å er venstre paramer slank og sanseknuden noget 

fremstående. Hypofysen er stærkt krummet. Højre paramer 

har en kraftig siderettet hypofyse. (Fig. 21a). Længde 4,5—5 

mm. 

Farvevariationer: 

1. Almindeligt farvet, men længden kun ca. 3,5 mm ...... 

KN SSF, PEJIE BETRAGTE HESTEN f.-minor Reut. 

2. Mørkerød til rødbrun. Pronotum mørk i alle 4 hjørner. 

Scutellum med 2 sorte pletter. 2. antenneled sortbrunt 

proximalt'og distalt LISP KNEE f. fuscoangulata Sti. 

3. Mørkere end 2. Scutellum kun med 2 små gullige pletter 

med forranden 2 csssmhsrrunde nr FERRE HØSDE f. variegata Sti. 



Fig. 21. Højre og venstre paramer hos a: Agnocoris rubicundus. b: A. 

reclairi. c: Højre og d: Venstre paramer hos Lygus pabulinus. e: L. 

contaminatus. f: L. viridis. g: L. limbatus. h: L. spinolai. j: L. lucorum. 

(b: efter Wagner 1952). 
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4. Sort rødbrun, men pronotums forrand, bagrand, calli og 

medien eude. 0, sk ex HOR ERR rs KAteE SRER f. collaris Wagn. 

Lever på pil (Salix) og særligt på småbladede pilearter. 

Sjældnere findes den på poppel (Populus). Den overvin- 

trer i imagostadiet. Almindelig mange steder, særlig sidst 

på sommeren. (D++++.S.N.F.NT.). 

AÅgnocoris reclairi (Wagner), 1949. 

Ligner rubicundus meget, men er lidt slankere og lidt læn- 

gere. Farven er lys okkergul til rødlig eller brunlig. Scutel- 

lum med gul spids og ofte også med gullig median. Cuneus 

delvis rød. Membranen rødbrun med gullige årer. 

Isse: øjebredden er hos å ca. 1,3, hos 2 ca. 1,5. Anten- 

ner gulbrune, 2. led smalt sort distalt. 

Hos å er venstre paramer langstrakt, vinkelbøjet og med 

en stærkt fremtrædende sanseknude. Højre paramer har en 

lille, stærkt krummet spids, og kroppen proximalt herfor er 

stærkt fremhvælvet (fig. 21b). Længde 4,7—5,5 mm. 
Artens levevis er som hos foregående art, med hvilken 

den har været forvekslet. Den er udbredt i hele Tyskland og 

er nordligst fundet i Østholsten og ved Lubeck. (D0.NT.). 

Orthops Fieber 

Arterne under denne slægt er små og sjældent helt grønne. 

Tibierne er oftest ensfarvede lyse, kun hos de sidste 3 arter 

kan der være en mørk længdestribe. De sidste 2 arter er 

svære at skelne fra hinanden. Her følges Tamaninis defini- 

tion. 

ARTSTABEL 

1. Alle tibiernes torne er mørkebrune eller sorte, kraftige og 

oprette. Tornenes længde er større end tibiernes diameter 

REE ES ERE ER SO FASTE KÆR . 1. atomarius p. 119. 

— I det mindste er fortibiernes torne fine og lyse ..... 2; 

2… Alle. tibiernes torne or 100 karle ds Re RE RE i. 

— Bagtibiernes torne er sorte eller sortbrune .......... 5, 



119 

. Snablen når til baghofterne eller forbi disse ........ 4. 

Snablen når ikke forbi midthofterne .. montanus p. 120. 

. Snablen lang, når til 2. bagkropsled. 3. antenneled mindst 

så langt som hovedets bredde. Cuneus med blodrød spids 
BEES Sa db. un  Dortlg . 2. rubricatus p. 120. 

Snablen når højst lidt forbi baghofterne. 3. antenneled 

ca. 0,67 x hovedets bredde. Cuneus med rødbrun eller sort 

EEN RE ER Neder ke 31 CFrvinis p.121. 

. Clavus som regel lys langs yderranden. Spidsen af cuneus 

+ mørk, ofte helt lys. Isse: øjebredden hos å ca. 1,5, 

hos 2 ca. 1,7. Panden ofte med en noget kantet sort plet 

ET SEERE ERROR 4. campestris p. 122. 
Clavus ofte kun lys bagtil og udvendig. Spidsen af cu- 

ke AIU ret bredt sort eller rødbrun .............. 6. 

. Panden ofte med en udelt, å rund, sort plet (fig. 22b). 
Isse: øjebredden hos $ 0,9—1,2, hos 9 1,3—1,5 .......... 

VERSA SS SNE 5 kd pp. 123, 

Panden med en fra oven todelt sort plet (fig. 22a). Isse: 

øjebredden hos 3 1,2—1,5, hos 2 1,4—1,7 6. basalis p. 124. 

1. Orthops atomarius (Meyer-Diir), 1843. 

Oversiden rødligbrun til brun med mørke tegninger. Vinger 

og pronotum tæt og groft punkterede og med fine lyse hår. 

Hovedet er hos 3 mørkt, hos 2 lyst og hos begge med et 

C” SAGDE HAD 
GV CD 

Fig. 22. Pandepletten hos Orthops. Til venstre en mørktfarvet & til højre 

en lystfarvet 9 hos a: O. basalis. b: O. kalmi. c: O. campestris. (Efter 

Tamanini 1951). 
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utydeligt længdenedtryk. Scutellum har hos å en mørk 

median. 1. antenneled er gullig eller grønligt. 2. led er 

grønlig og bredt sort distalt. Det er hos $ på længde med, 

hos 2 0,75 x pronotums bredde. 3. og 4. led er mørkebrune. 

Membranen er lys røgbrun med hvidlige årer og talrige 

mørke pletter. Længde 4—5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum, scutellum og dækvinger gulbrune. Corium 

sort i indervinkler og baghjørner ........ f. martini Sti. 

2. Som 1, men dækvinger uden mørke tegninger .......... 

MES REV SE VER P SEE SEERE ED SENT ØDELS SE på VET TÆR . f. negata Sti. 

Arten lever udelukkende på nåletræer, særlig gran (Abies 

og Picea). Den overvintrer i imagostadiet og træffes fra 

april til oktober. Ret sjælden. Taget på gran i Dyrehaven. 

Desuden taget i Madskov i Sønderjylland og ved Knuthen- 

borg på Lolland. (D++.NT.). 

Orthops montanus (Schilling), 1836. 

Gulbrun. Scutellums forrand, clavus medialt og corium bag- 

til rødlig. Antenner rødbrune, 2. led sort proximalt og distalt 

og på længde med 3.+4. led eller lidt mindre. 3. led 0,7 x 

2. led, som er 0,6 x pronotums bredde. Længde 5—5,8 mm. 

Årten er taget på fyr (Pinus), men også på skræppe (Ru- 

mex) på fugtige steder i Midteuropas bjergeegne. Den er 

een gang i forrige århundrede taget i Småland i Sverige. 

(D0.8?). 

2. Orthops rubricatus (Fallén) 1807. 

Ret slank og langstrakt, gul eller brun med et rødligt skær. 

Oversiden fint gulhåret. Corium bagtil rødlig. Membranen 

røgbrun med gule eller røde årer. Antenner gule, 2. led 

mindst så langt som pronotums bredde. 3. og 4. led mørke- 

brune og tilsammen så lange som 2. led. Ben gule, femora 

med røde tegninger. Længde 4—5 mm. 
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Farvevariationer: 

RER TE okker gul 4. IRVDINLBØL MED. f. flava Sti. 

EA bersiden helt karmosinrød. ......….....; f. loewi Reut. 

3. Hoved, pronotum og scutellum sortbrune med gullige af- 

1 TERE SÅR REAR ESS HERRED SR ARR f. spadix Sti. 

4. Som 3, men corium er også brunt lateralt. Cuneusspidsen 

5 SE ORPRNERSN ate eeeedele enken RR f. marginata Sti. 

5"Som 4" men hoved og pronotum brunrødt .........::... 

Arten lever på nåletræer, særlig på gran (Picea), sjældnere 

på fyr (Pinus). Den overvintrer i ægstadiet, og imago træf- 

fes fra sidst i juli til september. Almindelig overalt. (D++++. 

S.N.F.NT.). 

3. Orthops cervinus (Herrich-Schåffer) 1842. 

Brungul, fint lyshåret. Pronotum fint og tæt punkteret med 

et mørkebrunt bånd bagtil og bagranden med en smal gul 

søm. Scutellum med 2 mørke længdestriber. Clavus mørke- 

brun medialt og corium med en tværplet ved membranen, 

som er røgbrun med brune årer. Cuneus er bleg, spidsen rød 

eller brun. Antennerne grønlige eller gullige. 2. led er 

mørkt distalt. 3. og 4. led er mørke, 3. led dog smalt gulligt 

proximalt, og tilsammen tydeligt kortere end 2. led. Benene 

er grønlige eller gullige, femora ofte rødlige distalt. Længde 

4—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Calli mørkebrune. Clavus + mørkebrun .. f. signata Sti. 

2. Oversiden gullig. Pronotum ofte med en brun plet i bag- 

hjørnerne. Scutellum brun med en rødlig plet fortil. Co- 

uk rød plettet bagtil 25 2 miadte sink f. jucunda Fieb. 

3. Oversiden blodrød. Pronotum med en sort bagrand. Co- 

rium med mørke indervinkler. Bagfemora blodrøde dis- 

nr md salen bs f. coccinea Horv. 

Lever på løvtræer, særlig lind (Tilia) og hassel (Corylus), 

hvor den ofte træffes med Lygus viridis. I England synes 

imagostadiet at overvintre, mens det herhjemme er ægsta- 
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diet, der overvintrer. Imago optræder ret sent på året, tid- 

ligst fra den sidste halvdel af juli til ind i september. 
(D++++.S.N.F.NT.). 

4. Orthops campestris (Linné) 1758. (Fig. 24e og f). 

Oversiden lyshåret, gul eller gulbrun til grønlig med brune 

eller sorte, meget varierende aftegn. Issen har ofte nogle 

brunlige tegn, der hos mørktfarvede individer breder sig til 

en brunsort noget kantet plet på panden. Denne plet er of- 

test uden eller kun med en meget smal streg i forbindelse 

med sidepletterne ved øjnene (fig. 22c). Calli er kun sorte 

hos meget mørktfarvede individer. Oftest er der bag calli 

kun 2 halvmåneformede mørke aftegn. Scutellum er lys 

med en mørk, bagtil tilspidset plet ved forranden. Kun hos 

meget mørke individer er pletten med tvedelt spids. Cori- 

ums yderrand er ofte mørk på undersiden, men den kan 

være helt lys hos lyse individer. Cuneusspidsen er oftest 

lys, men undertiden brunlig hos mørktfarvede individer. 

l. antenneled er gult eller grønligt med 2 mørke pletter 

eller ringe. 2. led er grønt, men sort proximalt og distalt. 3. 

og 4. led er mørke. 

Hos å har højre paramer et karakteristisk lille hammer- 

formet hoved, og kroppen er stærkt udvidet proximalt her- 

for. Venstre paramer har en stor noget firkantet sanse- 

knude. Hypofysen er spids yderst og er her forsynet med en 

modhage (fig. 23a). Længde 3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

Farven kan som nævnt variere meget stærkt fra meget 

mørk til helt gulgrøn, og der er beskrevet mange former. 

Den lyseste er f. herbacea Sti., den mørkeste er f. stillata 

Sti. Farven ændres efter årstiden. Når dyrene er udfarvede 

midt på sommeren, er grundfarven lys gråbrun med de 

nævnte mørke aftegn. Senere på året bliver grundfarven 

mere grønlig, men farven kan om efteråret veksle en del, 

da ikke alle individer tager lige stærkt del i farveændrin- 

gen. Om foråret bliver alle dyrene grønne, og de mørke af- 

tegn bliver tydeligere. 



Fig. 23. Højre og venstre paramer hos a: O. campestris. b: O. kalmi. 

c: O. basalis. 

Arten lever selskabeligt på skærmplanter (Umbelliferae) 

sammen med de to følgende arter. Overvintringen finder 

sted i imagostadiet, men i Sverige har man fundet, at den 

også kan overvintre i ægstadiet. Den nye generations imago 

optræder fra midten af juli. Udbredt og ret almindelig, 

særlig på ikke for tørre steder. (D++++.S.N.F.NT.). 

5. Orthops kalmi (Linné) 1758. (Fig. 24c og d og fig. 81). 

Ligner foregående art meget, men tegningerne er lidt an- 

derledes. Panden kan være uden aftegn hos meget lyse indi- 

vider, men oftest finder man en rund sort plet i midten 

(fig. 22b). Pletten kan brede sig helt ud til øjnene eller ind- 

skrænkes til 2 pletter på midten. Calli er næsten altid sorte 

selv hos ret lyse individer. Scutellum er lys med en sort, 

ofte bagfra spaltet sort plet ved forranden. Coriums yder- 

rand er altid sort eller mørkebrun. 

Øjnene er hos & påfaldende store, og hovedet er hos 

begge køn kugleformet. 1. antenneled er bleggult med mør- 

ke pletter. De øvrige led er ensfarvet brune. 

Hos å har højre paramer en tilspidset og krummet hy- 

pofyse. Venstre paramer har en afrundet sanseknude, og 

kroppen er ret tyk. Hypofysen er ret stor, afrundet yderst 

og med en bred noget tilbagerettet spids (fig. 23b). Længde 

4—4,5 mm. 
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Farvevariationer: 

Forholdene er de samme som hos foregående art. Den ly- 

seste form er f. quadrimaculata Sti., den mørkeste er f. pi- 

cea Reut. 

Levevis som foregående art, men foretrækker måske lidt 

fugtigere og mere skyggefulde steder. Almindelig. (D++++. 

S.N.F.NT.). 

6. Orthops basalis (Costa) 1852. (Fig. 24a og b). 

Farvefordelingen ligner mest den, man finder hos en mørkt- 

farvet O. campestris. Panden har dog næsten altid en i mid- 

ten spaltet sort plet eller to isolerede sorte pletter. Begge 

aftegn står ikke altid eller kun meget smalt i forbindelse 

med sidepletterne ved øjnene (fig. 22a). Hovedet er ikke så 

rundt som hos kalmi, og 3. antenneled er tydeligt længere. 

Hos å& er højre paramer forsynet med en knap så krum- 

met og mere stump hypofyse end foregående art. Hos ven- 

" stre paramer er kroppen slankere og hypofysen spids yderst 

og med en tilbagerettet ret bred spids (fig. 23c). Længde 

4,1—5,2 mm. 

Farvevariationer: 

Ligner de to foregående arter, men farverne er knapt så 

varierende. Den lyseste form er f. testacea Tam., den mør- 

keste er nominatformen. 

Fig. 24. a: O. basalis v. testacea. b: O. basalis nominatformen. c: O. 

kalmi v. quadrimaculata." d: 0!" kalmi "vv." picea.""e:" "OM campestns Av: 

herbacea. f: O. campestris nominatformen. (Efter Wagner og Weber 1964). 
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Værtsplanter og levevis som hos de to foregående arter. 

Sikkert ikke ualmindelig, men ofte forvekslet med de andre. 

Herhjemme er den fundet ved Svaneke. (D++.S.N.F.NT.). 

Exolygus Wagner 

Omfatter en række meget ensartede mirider, som tidligere 

har været samlet som varianter af Lygus pratensis. De har 

alle en meget tydelig nakkeliste. Tibierne er sorttornede og 

næsten altid med en mørk plet udvendig proximalt. Snab- 

len når baghofterne. 

Hos å er venstre paramer skråt afskåret i spidsen og 

med en lidt forskelligt formet tandet sanseknude. Højre 

paramer er forsynet med en kraftig torndannet krummet 

hypofyse. Penis er meget lang, næsten en femtedel af krops- 

længden. Kønsorganerne ligner hinanden meget, og den in- 

dividuelle variation er så stor, at de dårligt egner sig som 

bestemmelsesgrundlag. 

Farvevariationen er stor. Grundfarven er dog oftest brun- 

lig i forskellige nuancer, og den ændres hyppigt med alde- 

ren. De overvintrer oftest i imagostadiet og kan om vinteren 

træffes på nåletræer. 

Det meget ensartede præg og den ensartede levevis, som 

denne gruppe mirider har, viser, at der her sikkert er tale 

om en igangværende nydannelse af arter. 

ARTSTABEL 

1. Dækvingerne regelmæssigt, tæt og ret fint punkterede 

overalt. Behåringen tydelig. De enkelte hår er ret lange 

og når tydeligt til eller forbi nabohårets rod (fig. 25;), 

ofte med ca. halvdelen af længden (fig. 25k) .....…. z; 
- Dækvingernes punktering varierende i grovhed og mere 

spredt og uregelmæssig, med pletvis helt glatte flader 

særlig bagtil og lateralt. Her er også hårene ret korte og 

når højst kun til nabohårets rod eller deromkring (fig. 

ERE EEN DS okker aner dass arrene se 4. 

2. Oversidens behåring lang, tæt og tydelig (fig. 25h), hvor- 
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Fig. 25. Exolygus. a: EÉ. rugulipennis. b: E. pratensis. c: E. punctatus. 

d: E. wagneri. e: E, gemellatus. f: Membranen hos E. wagneri. g: 

Membranen hos E. pratensis. h: Behåringen hos E. rugulipennis. j: Hos 

E. wagneri og E. pratensis. k: Hos E. maritimus og E. punctatus. (a—e 

efter Wagner og Weber 1964, f—k efter Woodroffe 1966). 

for oversiden virker mat. Ret lille og ofte mørk. Længde 

4,55 5-0 55 ER ka BDR ELERS l. rugulipennis 127. 

-— Oversiden kortere og mere spredt og fint håret og derfor 

mere glinsende. De enkelte hår når til omkring nabohå- 

ret kold RR SES]) 10 TT, JER 35, DUNDEE 3, 

3. Scutellum med 4 sorte eller rødlige aftegn, som oftest lø- 

ber sammen og danner et W. Spidsen af cuneus er ikke 

sort, men ofte mørkjateralt LL: 2. wagneri p. 128. 

- Scutellum med en sort plet ved forranden, næsten aldrig 

med en W-formet tegning. Spidsen af cuneus tydelig 

BORE FI GVA METIS RE, ENES 3. pratensis p. 128. 

4. Antenner ret lange. 2. led: hovedets bredde er oftest hos 

å mere end 1,43, hos 9 mere end 1,2. Oversiden oftest 

med: udbredt st Hen IN SST FONG 5, 
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— Antenner ret korte. 2. led: hovedets bredde er oftest hos 

å mindre end 1,4, hos 9 mindre end 1,2. Oversiden of- 

test ret ensfarvet grøngul og lyserød bagtil på pronotum 

ER TE as ma ke 55.-marstimus.p: 180, 

5. Ret stor og robust. Oversiden gulgrå til sort, ofte X rød. 

Scutellum oftest med tydelig W-formet aftegn. Dækvin- 

BENS VINdEli gt punkterede 22200. 22: bunctatus p. 129. 

— Ret lille, men bred. Oversiden 4 grønlig og fint punk- 

teret. Scutellum oftest med een eller to pletter ved for- 

REE sanse. 35 sl sml dre . 4. gemellatus p. 129. 

1. Exolygus rugulipennis (Poppius) 1911. 

(pubescens Reut.). (Fig. 25a). 

Gråbrun eller grønliggrå, undertiden a rødlig med uskarpe 

mørke tegninger, meget variabel. Pronotums halsring og 

median er næsten altid lyse. Scutellum med en spaltet plet 

ved forranden, men ofte med en W-formet tegning. Cuneus 

er lys, ofte mørk fortil og bagtil. Membranen er brunlig 

med utydelige lyse pletter. Antennerne er mørke, 2. led ly- 

sere på midten og 3. led lysere proximalt. Ben gule eller 

brune, femora med 2 mørke ringe distalt. 

Farvevariationer: 

Farvevariationerne er store og ændres under imagoperi- 

oden. Om efteråret antager 99 ofte en karmosinrød farve, 
som igen forsvinder om foråret. 

1. Oversiden ensfarvet lys. Kun scutellum med en sort plet 

TE, VT HR f. immaculata Wagn. 

2: Oversiden sort med enkelte lyse aftegn ................ 

BE RAE SNERRE . f. obscura Wagn. 

Årten er en af de almindeligste tæger, som kan findes over- 

alt på urter og træer. Den overvintrer som imago oftest på 

nåletræer, hvor den kan træffes langt hen i oktober i mæng- 

der. Den er een af de første tæger, som vågner af vinter- 

dvalen og kan nedbankes allerede i marts. Overvintrende 

QQ kan leve til langt hen på sommeren. (D++++.S.N.F.NT.). 
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2. Exolygus wagneri Remane, 1955. (Fig. 25d). 

Bleg, gulliggrå til olivenbrun, ofte med en rødlig tone eller 

rødlige pletter (særlig hos 2), men aldrig lysende orange- 

rød som punctatus. Hovedet er ensfarvet, dog ofte med en 

sort median og en sort længdelinie mellem øjne og anten- 

negruber. Pronotum er ensfarvet eller som hos pratensis. 

Scutellum med en sort eller rødlig ofte kun delvis W-formet 

tegning (mørkest hos 2), sjældnere ensfarvet bleggrå. Mem- 

branens store celle er ret kort og afrundet (fig. 25f). Wood- 

roffe angiver, at på engelske dyr er pronotums bredde: cel- 

lens længde hos & større end 1,7, hos 2 større end 1,9. 

Antennerne er gråbrune. 1. led er mørkere proximalt, 2. 

led mørkt proximalt og distalt, og 3. og 4. . led er mørke. 

Tibierne har sarte lyse og tydelige sorte torne. Længde 

5,4—6,5 mm. 

Arten findes på forskellige slags urter og ketses sammen 

med E. pratensis på udyrkede frit beliggende marker. Den 

er boreomontan og findes i det sydlige Europa kun i bjer- 

gene. Herhjemme er den kun fundet ved Vejle og Gille- 

leje, men er sikkert mere udbredt. (D++.S.N.F.). 

3. Exolygus pratensis (Linné) 1758. 

(Fig. 25b og fig: 82). 

Grundfarven er meget varierende fra grønlig over rødlig til 

næsten mahognibrun med sorte aftegn. Pronotum er ofte 

ensfarvet, men undertiden X mørk til siderne og på calli. 

Scutellum er ensfarvet eller med en afrundet eller svagt 

indbugtet sort plet ved forranden. Corium er ofte mørk bag- 

til. Cuneus med mørk spids og ofte også mørk forrand. 

Membranen er røggullig med brunlige årer. Den store celle 

er ret lang (fig. 25g). Pronotums bredde: cellens- længde er 

hos $ mindre end 1,7, hos 9 mindre end 1,9 (se forholdet 

hos wagneri). 

Antennerne er gule. 2. led er bredt sort proximalt og 

smalt sort distalt. 3. led er kun gulligt helt proximalt, og 4. 

led er sort. Benene er gullige, femora er brunplettede med 

2 brune ringe distalt. Længde 6—7,5 mm. 



129 

Farvevariationen er meget stor, og farven ændres med 

årstiden. Mod vinteren bliver grundfarven som regel mør- 

kere og afbleges igen om foråret. Arten kan overvintre 

både som æg og som imago, det sidste oftest på nåletræer. 

Der kan være to generationer om året. 

Den træffes på mange forskellige slags urter på åbne mar- 

ker, og den er ligeså almindelig som E. rugulipennis. (D++++. 

SNENT)). 

Exolygus punctatus (Zetterstedt) 1839. (rutilans Horv). 

(Fig. 25c). 

En ret stor og bred art. Oversiden er i reglen gulbrun, men 

farven kan variere fra næsten sort til rødlig. Dækvingerne 

har fine og grove uregelmæssigt fordelte porer tættest stil- 

lede medialt. Pronotum er fint punkteret og ensfarvet dog 

ofte med mørke tegninger ved halsringen. Scutellum er rød- 

lig med en XZ udpræget W-formet tegning, ofte næsten helt 

sort. Dækvingerne er sortpunkterede eller sorttegnede langs 

årerne. Cuneus er ofte rød. Membranen er røgbrun med gule 

eller røde årer. 

Antennerne er grågule. 2. led er sort distalt. 3. og 4. led 

er sorte, 3. led dog ofte smalt gult proximalt. Længde 5,5— 

6,5 mm. 

Farvevariationer: 

MONæsiden næsten helt'sort ..:.....:... f.franzi Wagn. 

Arten lever på urter på skyggefulde steder og overvintrer 

i imagostadiet. Overvintrende 929 kan være helt mørke- 
røde eller lysende orangefarvede. Den er boreomontan som 

E. wagneri og er fundet spredt i Skandinavien, men endnu 

ikke herhjemme. I Skotland forekommer den på ene (Juni- 

perus). (D0.S.N.F.). 

4. Exolygus gemellatus (Herrich-Schåffer) 1835. 

(Fig. 25e). 

Oversiden er hos denne art oftest grågrøn til grønliggul 

med en £ udbredt sort tegning, som undertiden kan mang- 
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le fuldstændig. Pronotum har næsten altid en mørk plet ved 

hvert baghjørne. Scutellum har en spaltet sort plet ved for- 

randen og undertiden også en tilspidset plet lateralt. Clavus 

har een eller to mørke striber på midten. Corium er + 

mørkplettet bagtil. Det bageste laterale hjørne samt spidsen 

af cuneus er næsten altid sort. Membranen er røggrå med 

gullige årer. l. og 2. antenneled er grønlige, 2. led dog grå- 

sort proximalt og bredt sort distalt. 3. og 4. led er sorte, 3. 

led smalt grønligt proximalt. Benene er gulgrå. Længde 

5,1—5,8 mm. 

Farvevariationer: 

I. Oversiden ensfarvet lys 4 TREE f. unicolor Pol. 

2. Oversiden olivenbrun med rødlige aftegn .............. 

RE ES KNAS SETE EG HSDAS: » SKE NARRET ER ER f. autumnalis Wagn. 

En ret lille, bred art, som lever på tørre steder. Værtsplan- 

terne er markbynke (Artemisia campestris) og gråbynke 

(Artemisia vulgaris), og den findes kun sjældent på andre 

planter. Imago findes hele sommeren og overvintrer for- 

modentlig i imagostadiet. Den er fundet spredt i landet, 

men er ikke almindelig. (D++.S.N.F.NT.). 

5. Exolygus maritimus Wagner, 1949. 

Lysegul til grønliggrå eller grøn og i reglen med sparsom 

sort tegning. Meget ofte er den 4 rødlig. Dækvingerne er 

fint og meget kort hårede (fig. 25k) og meget fint punk- 
terede. Pronotum er bredt, over 1,5 x 2. antenneleds længde. 

Farven er oftest grønlig med et rødt bånd bagtil og 2 sorte 

pletter fortil. Scutellum er ensfarvet gult eller grønligt med 

en afrundet sort plet ved forranden. Cuneus er ensfarvet, 

spidsen dog meget smalt sort. Længde 5—6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotums baghjørner med en sort plet. Clavus sort på 

midten. Corium med sorte aflange pletter bagtil, under- 

tiden sortplettet langs årerne . .... f. gravesteini Wagn. 
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Arten er herhjemme et kystdyr, som navnlig er fundet på 

rødknæ (Rumex acetosilla), bynke (Artemisia) og meldear- 

ter (Atriplex), undertiden i stort antal. I England, hvor ar- 
ten er meget almindelig, er den også fundet inde i landet 

på forskellige urter som kamille (Matricaria) og hvidmelet 

gåsefod (Chenopodium album). Den overvintrer i imago- 

stadiet, som findes det meste af sommeren. Udbredt og 
pletvis almindelig. (D+++.NT.). 

Lygus Hahn (Lygocoris Reut.) 

Langovale, grønne, fint lyshårede arter. Pronotum og dæk- 

vinger meget fint, men tydeligt punkterede. Tibierne tor- 

nede. 

ARTSTABEL 

l. Issen kun med rester af en nakkeliste ved hvert øje. Ti- 

biernes torne meget fine og lysebrune. Ensfarvet grøn. 

kue sen Lygus s. str.): Fig. 202. 2 evil be svær 

er le side syn sans d . 1. pabulinus p. 132. 

— Issen med en tydelig, undertiden fin nakkeliste fra øje 

til øje. Tibiernes torne grovere. Oversiden 4 farvet .. 2. 

2. Langstrakt oval. Tibiernes torne hvidgule til brune ud- 

gående fra a små brune eller sorte punkter tydeligst 
proximalt. 2. antenneled i reglen lidt længere end prono- 

tums bredde. (Underslægten Neolygus Knight) ...... 3. 

— Bredoval. Tibiernes torne sorte. 2. antenneled i reglen 

kortere end pronotums bredde. (Underslægten Apolygus 

2 AE ERNE ERR SEE NE RDNS MARR 3: 

3. Oversiden bleg blågrøn. Øjnene små. Isse: øjebredden 

hos å ca. 1,2, hos 9 ca. 1,4. 3. antenneled kortere end 
hovedets bredde. Kun på poppel ........ populi p. 133. 

- Grøn med + brunlige aftegn. Isse: øjebredden hos $ 

under 1, hos Q ca. 1,1. 3. antenneled længere eller ligeså 

HEE Son HOVEJEs breddev. SLITE sd denne de 4. 

4. Clavus ensfarvet grøn, undertiden lidt mørkere ved co- 

rium, men aldrig brun. 2. antenneled grønt, kun ganske 

Et Mørkere distalt por us ESSEN 2. contaminatus p. 133. 
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- Clavus helt eller delvis brunlig. 2. antenneled i reglen 

hredt'sortbrant distak”s21NS TU MEEEDEN 3. viridis p. 134. 

5. Tibiernes torne udgår fra små sorte punkter ........ 6. 

— Tibierne uden sorte punkter. Undertiden kan tibierne ved 

tornenes udspring være brunlige, navnlig proximalt på 

brio renere ENE væ 

6. Bagfemora bredt lysende røde distalt. Isse: øjebredden 

ar FE DS 1, SE LØE sE EDR Re 4. limbatus p. 134. 

- Bagfemora brungule. Isse: øjebredden 1,3. Kun på træer 

Br vrretorntamniken 5 el sst ml rhamnicola p. 135. 

F. Coneusspidken sort 5318 SENERE RE 5. spinolai p. 136. 

— Cuneusspidsen ensfarvet. Undertiden lidt mørkere ved 

FEER Elen car se TAN] eN SES 6. lucorum p. 136. 

1. Lygus pablinus (Linné) 1761. 

Langstrakt og ret slank. Oversiden ensfarvet grøn med fine 

lyse hår og meget fint punkteret. Membranen er ret farve- 

løs £ brunligt plettet bagtil og med grønne årer. Anten- 

nerne er grønne, 2. led mørkere distalt. 3. og 4. led er mør- 

kebrune. Benene er ensfarvet grønne, tibierne med fine 

grøngule torne. 

Hos å har venstre paramer en meget stor flad sanse- 

knude med en medialt bøjet rand. Hypofysen er vredet, og, 

set fra fladen, krummet og spids (fig. 21d). Højre paramer 

har en fremtrukket sanseknude og en krummet spids hypo- 

fyse (fig. 21c). Vesica er forsynet med sklerotiserede stave 

og tandede membranøse vedhæng. Længde 5—5,6 mm. 

Farvevariationer: 
1. Tibier grønne med sortbrun spids. Tarsen sortbrun .... 

UR ED KEE GÅS SES rr od Fold] pe SR EG. … T. chloris Fieb. 

Arten, som kaldes havetægen, lever på urter og løvtræer på 

ikke for tørre steder. Den har to generationer om året. Æg- 

gene lægges i september på unge grene af værtstræet, som 

navnlig er frugttræer (Malus, Prunus) og tjørn (Crataegus). 

De klækkes i april, og efter få ugers forløb flytter nymferne 

over på sommerværtsplanterne, som er forskellige urter, 
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hyppigt kartoffel (Solanum tuberosum). Imagostadiet lægger 

sine æg her, og 2. generation kommer frem omkring midten 

af august og senere. De forlader nu urterne og flytter over 

på vinterværtsplanterne, hvor æggene lægges og overvin- 

trer. 

I visse lande kan havetægen være et ondartet skadedyr 

navnlig på kartoffel. Den er meget almindelig. (D++++.5.N. 

ENT). 

Lygus populi Leston, 1957. 

Oversiden blågrøn og på friske eksemplarer meget bleg. 

Clavus har samme farve som corium, hvis indervinkel kan 

være noget brunlig. Membranen er røgbrun med bleggrønne 

årer. ÅAntennerne er bleggrønne. 2. led ofte smalt sort dis- 

talt. 3. og 4. led er brunsorte. 3. led er kun 0,4x2. led. 

Længde 5—6,5 mm. 

Arten lever udelukkende på poppelarter, særlig sølvpop- 

pel (Populus album) og gråpoppel (Populus canescens). Æg- 

gene overvintrer. Den er beskrevet fra England og Midt- 

tyskland og er endnu ikke fundet i Skandinavien. (D0). 

2. Lygus contaminatus (Fallén) 1829. 

En ret stor grønlig art med en fin lys behåring. Corium og 

cuneus er brunlige ved indervinklerne. Membranen er brun- 

lig og ofte med grønlige årer. Øjnene er forholdsvis store, 

særlig hos &, hvos isse: øjebredden er ca. 0,66. Hos 2 er 

den ca. 1,1. 1. og 2. antenneled er grønne eller gulbrune, 3. 

og 4. led er gråbrune. Benene er grønlige og femora ofte 

med 2 brune ringe. Tibierne har brune torne i små brune 

eller sorte punkter, som i sjældne tilfælde kan være noget 

utydelige. Bagtibierne er noget krummede. 

Hos & har venstre paramer en stor udtrukket sanse- 

knude. Hypofysens spids er vredet 90 grader, og, set fra 

fladen, bredt afrundet. Højre paramer har en sideværts ud- 

trukket sanseknude og en lang flad hypofyse som, set fra 

fladen, er bredt afrundet distalt (fig. 21e). Vesica har en 

ret lille og spinkel sklerotiseret stav. Længde 5,5—7 mm. 
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Farvevariationer: 

Lt Coriumn: omfarvet gren 0. 20110050 f. innotata Reut. 

Arten træffes på forskellige løvtræer, fortrinsvis på birk 

(Betula), hvor æggene lægges i raklerne sidst på sommeren. 

Nymferne kommer frem sidst i april, og imagostadiet træf- 

fes fra først i juli til ind i september. Almindelig overalt. 
(D++++.S.N.F.NT.). 

3. Lygus viridis (Fallén) 1807. (Fig. 83). 

Ligner foregående art meget, men er mere mørkttegnet. 

Pronotum er mørkebrun bagtil eller med en sortbrun rand. 

Coriums indervinkel er brun. Membranen er brunlig med 

et par brune pletter og lyse årer. Clypeus er sort på spidsen. 

Isse: øjebredden er hos å ca. 0,8, hos 2 ca. 1,1. 1. og 2. 

antenneled er grønt. 3. led er brunt og påfaldende langt, 

ca. 0,6x 2. led. Benene er lysegrønne. Tibierne har gullige 

torne i små sorte pletter. Tarsen er gulbrun. 

Hos å& har venstre paramer en flad sanseknude, og hy- 

pofysen ligner foregående arts. Spidsen er dog mere sym- 

metrisk afrundet. Højre paramer har en stor sanseknude. 

Hypofysen er stor og, set fra fladen, spidst afrundet distalt 

(fig. 21f). Vesica har en meget stor og tyk sklerotiseret stav. 

Længde 5,5—6,5 mm. 

Lever fortrinsvist på lind (Tilia), men træffes også hyp- 

pigt på andre træer. Æggene overvintrer og klækkes i maj. 

Imago træffes fra juli til september. Almindelig overalt. 

(D++++.5S.N.F.NT.). 

4. Lygus limbatus (Fallén) 1829. 

Grundfarven er grøn med brune aftegn. Pronotum har 

brunsort bagrand. Scutellum er hos $ mørk med grønlige 

sider, hos 2 oftest helt grøn. Clavus er medialt sort eller 

brun, og corium har brune indervinkler. Membranen er 

røgbrun og har medialt en lysere plet og brune eller gule 

årer. Clypeus er sort. Antennerne er grønne, 2. led er sort 

distalt, 3. led er sort og smalt grønt proximalt, 4. led er 
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sort. Benene er gulgrønne, femora rødlige. Tibier er rød- 

brune proximalt og med sorte torne i sorte punkter. 

Hos å har venstre paramer en fremtrædende sanseknude. 

Hypofysens spids er flad og vredet 90 grader. Set fra fla- 

den er den lidt skævt afrundet. Højre paramer har en tyde- 

lig sanseknude og en ret kort hypofyse. Denne er flad, ned- 

adkrummet og set fra fladen krummet og meget spids (fig. 

21g). Længde 5,5—6,5 mm. 

Farvevariationer: 

l. Scutellum brunsort med rødbrun spids og sider ........ 

SEES HEEP SPEEE . f. aberrata Sti. 

2. Scutellums sider brunsorte, Clavus og corium brunsorte 

DD SNEDE LISE f. progressiva Sti. 

3. Oversiden lysegrøn. Clavus bagtil og indervinklerne på 

Eru og uneus brunsorte. Kun QOØ sl eller 
1081 stred keder f. terminata Sti. 

Lever hovedsagelig på pil, særlig gråpil (Salix cinerea). 

Overvintrer som æg. Imago træffes fra slutningen af juni til 

slutningen af august. Ikke sjælden, men ret stedegen. (D+++. 

S.N.F.NT.). 

Lygus rhamnicola Reuter, 1885. 

Grundfarven er olivenbrun, og oversiden har en fin lys be- 

håring. Ret stor og bred. Pronotum er ofte gulbrun bagtil 

hos å. Scutellums sidehjørner er gulbrune. Clavus er altid 

gulbrun fortil, og indervinklerne på cuneus er ofte brun- 

sorte. Desuden er cuneus smal sort bagtil. Membranen er 

røggrå, mørkere helt fortil og med gulgrønne årer. Clypeus 

er sort. Tibierne har kraftige sorte torne i sorte pletter. 

Hos & har venstre paramer en utydelig sanseknude. 

Længde 5,5—6 mm. 

Arten lever på træer af vrietornfamilien, særlig tørste- 

træ (Frangula alnus). Den overvintrer. som æg, og imago 

træffes i juli måned. Den er fundet i Holsten og i Sverige. 

Her er den taget omkring de store svenske søer. (D0.S.F. 

NT). 
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5. Lygus spinolai (Meyer-Dtiir) 1841. 

Oversiden er ensfarvet livlig grøn, bagvinklen på cuneus er 

dog smal sort. Membranen er grå med gullige eller grønne 

årer. Spidsen af clypeus er sort. Antennerne er grønne. 2. 

led er mørkt distalt. 3. og 4. led er mørke. 

Hos å har venstre paramer en tydelig tilspidset sanse- 

knude. Hypofysens spids er flad, drejet 90 grader og set 

fra fladen noget afrundet distalt. Højre paramer har en 

tydelig sanseknude og en flad nedaddrejet hypofyse. Set fra 

fladen er den spids og krummet distalt (fig. 21h). Vesica 

har en lang og en kort, kraftig sklerotiseret stav. Den sid- 

ste er lidt tandet på siden. Længde 5,5—6 mm. 

Optræder hyppigst på lave buske og urter, særlig bynke 

(Artemisia) og nælde (Urtica), på ret fugtige lokaliteter. 

Overvintrer som æg. Imago fra juli til september. Almin- 

delig. (D+++.S.N.F.NT.). 

6. Lygus lucorum (Meyer-Diir) 1843. 

Ligner meget ovennævnte art. Corium og cuneus har ofte 

en mørk plet ved den indvendige vinkel. Membranen er ly- 

segrå med brunlige celler. Antennerne er som hos L. spi- 

nolai, 3. led er dog ofte lidt kortere. 

Hos åZ har venstre paramer en lidt fladere og mere af- 

rundet sanseknude, og hypofysens spids er symmetrisk af- 

rundet (fig. 21j). Iøvrigt er forholdene som hos foregående 

art. Længde 5—6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum ofte med 4 mørkegrønne striber bagtil. Clavus 

mørkplettet. Corium med en kort sort stribe bagtil og 

med. sort bagrand lateralt og. medialt … ……. 4606 80 LEN 

iris kr sa see sek REE SE SEES SEES ESS . f. maculata Reut. 

3 Hovedet enstarvet srønt… 50. K ovjeride f. concolor Sti. 

3. Oversiden ensfarvet grøn ............ f. volgensis Beck. 

Arten lever selskabeligt på urter, særlig bynkearter (Arte- 

misia), på tørre lokaliteter. Imago træffes fra midt i juni 

til september. Almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 
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Zygimus Fieber 
Kun een art: 

Zygimus nigriceps (Fallén) 1829. 

Oversiden farvet i sort og grønt og med fine mørkebrune til 

sorte hår. Hovedet og pronotum er sort. Scutellum er grøn 

med sort forrand. Dækvingerne er grønne. Membranen er 

grå med gullige årer. Antennerne er grønlige, 1. led under- 

tiden sort. Benene er gullige eller rødbrune, og tibierne har 

gule torne. Længde 4—4,5 mm. 

Arten lever fortrinsvis på ene (Juniperus), særlig på de 

flade udbredte eksemplarer. Det er en ren nordlig art, som 

er fundet i Norge og Sverige. Det sydligste fund er gjort i 

Småland. Imago træffes i juli. (D0.S.N.). 

Plesiocoris Fieber 

Lange, ret smalle, næsten ubehårede, svagt glinsende, grønt- 

farvede arter. Øjnene er ret små. Pronotums overflade er 

kraftig rastreret, og bag calli findes en tydelig tværfure. 

ARTSTABEL 

1. 2. antenneled tydeligt længere end pronotums bredde, 

TS HE HEER I; rugicollis p. 137. 

-— 2. antenneled hos $ så langt som pronotums bredde, hos 

Shbetydeliet. kortere. 3. tsk vadet: minor p. 138. 

1. Plesiocoris rugicollis (Fallén) 1807. (Fig. 84). 

Oversiden livlig grøn. Pronotum er grøn, gulgrøn fortil. 

Dækvingerne er grønne med gule sider. Membranen er far- 

veløs med grønne årer. Antennerne er grønne. 2. led smalt 

brunt distalt, hos $ ca. 1,2 x, hos 9 1,1x pronotums bredde. 

3. led er mørkebrunt og knapt så langt som hovedets bred- 

de. Både hos å og 2 er 3. led ca. 1,6x 4. led, der ligeledes 

er mørkebrunt. Benene er lysegrønne. Tibierne er mørkere 

distalt og har meget fine lysegule torne. 

Hos å er genitalsegmentet længere end bredt. Venstre 

paramer er tydelig behåret, og hypofysens spids er fint ud- 
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trukket. Højre paramer er stærkt behåret. Længde 5,5—7 
mm. 

Farvevariationer: 

Overside, ben og antenner brunlige. ........ f. picea Reut. 

Arten lever fortrinsvis på pil (Salix), men også på frugt- 

træer, særlig æble (Malus), hvor de ved masseoptræden kan 

gøre skade. Imago optræder i juni og juli og overvintrer 

som æg. Den kan minde meget om Orthotylus maginalis. 

Meget almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 

Plesiocoris minor Wagner, 1950. 

Arten ligner foregående, men er lidt lysere og mindre. Ho- 

vedet er ofte gulligt og pronotum ensfarvet lysegrøn. An- 

tennerne er ofte lysegule, 2. led smalt mørkt distalt. 3. led 

er brunligt, men smalt gulligt proximalt, hos å ca. 1,4 Xx, 

hos 2 ca. 1,6 x 4. led. Benene er gullige. 

Hos å er venstre paramer meget sparsomt behåret, og 

spidsen af hypofysen er ret kort og tyk. Højre paramer er 

kraftig og næsten ubehåret. Længde 5—6 mm. 

Arten er beskrevet fra den tyske vesterhavskyst. Den er 

fundet på gråris (Salix repens ssp. arenaria). På samme bio- 

top i de vestjydske klitter er der omkring 1. juli fundet tal- 

rige Pl. rugicollis. (NT.). 

Hallodapinae Van Duzee 

En gruppe slanke ofte myrelignende arter med brunt eller 

sort hoved og ofte-med hvide tværbånd på dækvingerne, 

der dog ofte er forkortede. Pronotum har en flad halsring 

og ingen tværfure. Årolierne er små eller mangler, og klø- 

erne er kun lidt, men regelmæssigt krummede. Paramererne 

er af phylinaetypen: Venstre paramer er tangformet, højre 

paramer er tynd og bladagtig. (Fig. 5c). 

SLÆGTSTABEL 

1. Bagtarserns 1. led længereend 2 led ovn nt 

SEN SEA SKT LØSERS SES BRET FI DRLE HEST . Cremnocephalus p. 139. 

— (Bagtarstns 1. led kortere ond Bled Soy ser 2: 
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2. Øjnene anbragt ved hovedets bagrand. 3 + 4. antenneled 

kortere eller på længde med 2. led. Issen randet ........ 

ENE Fersken heks Hallodapus p. 139. 

- Øjnene anbragt langt fremme på siden af hovedet. 3. + 

4. antenneled mindst 1,4x 2. led. Issen hyppigst urandet 

Eee tee ene skred me jene Systellonotus p. 140. 

Cremnocephalus Fieber 
Kun een art: 

Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875. 

Sortbrun eller sort med fine lyse hår, $ noget slankere end 

2. Hovedet gulligt bagtil. Pronotum med en meget smal 

halsring, noget indsnævret fortil og med konkave sider. Det 

er sortbrunt eller sort med hvid halsring og bagrand. Scu- 

tellum sortbrun. Dækvingerne, som altid er macropterer, er 

gulbrune med hvide, sortrandede længdelinier langs årerne 

og med hvid bagrand. Clavus medialt med en hvid stribe. 

Cuneus hvidlig ved forranden. Antenner gule eller brune, 

2. led sort, gulligt proximalt. Ben rødbrune. Tibier med 

sarte lyse torne. Længde 5,5—7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum sortbrun med 2 brungule mærker bag calli . 

stine spurt f. umbratilis Fieb. 

2. Som ovenfor, men med et brungult tværbånd bag calli, 

REE EEK bagrand gule 60 nn ey f. vittata Sti. 

3. Corium ensfarvet mørkebrun, bagranden smal hvid ..... 

2 soR NDR ERE BROREN f. obscura Sti. 

Arten lever på fyr og overvintrer som æg. Imago fra midt 

i juni til sidst i juli. Den er udbredt overalt nord for al- 

perne, men er ikke almindelig. Den er fundet i Slesvig-Hol- 

sten, i Norge og i Skåne. (D0.S.N.F.NT.). 

Hallodapus Fieber (Allodapus Fieb.) 

Antennerne er lange. Dækvingerne er i reglen forkortede, 

og deres lyse tværbånd er uskarpt begrænsede. Her i landet 

findes: 
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1. Hallodapus rufescens (Burmeister) 1835. 

Oversiden er brun med lys tegning og med spredte, lange 

lysebrune hår. Hovedet er mørkebrunt og i midten med en 

lille længdegrube. Pronotum og scutellum er lyst rødbrune. 

Dækvingerne er glinsende, gennemsigtigt hvidlige fortil og 

bagtil lateralt og med et uskarpt begrænset brunt tværbælte 

over midten. Cuneus er brun og kun meget sjældent fuldt 

udviklet. 1. og 2. antenneled er hvidgule, 2. led dog lyse- 

brunt distalt. Benene er rødbrune. Længde brachypter 2,5—4 

mm, macropter ca. 5 mm. 

Arten lever på og mellem lyng (Erica) og andre planter på 

tørre, varme steder. De ketses ofte sammen med myrer. Æg- 

gene overvintrer, og imago findes i juli og august. Ikke 

almindelig og ret stedegen. (D++.S.N.F.NT.). 

Systellonotus Fieber 

Antennerne lange, de 3 yderste led er lige tykke. 3. anten- 

neled er næsten så langt som 2. led. Bagkroppen stilkformet 

indsnævret fortil. Her i landet kun een art: 

1. Systellonotus triguttatus (Linné) 1767. (Fig. 85). 

Langstrakt, sortbrun med lange opstående hår. Hoved, pro- 

notum og scutellum er sorte. Clavus er rødbrun, mørkere og 

glinsende fortil, på midten med et halvmåneformet, fortil 

konkavt, skarpt afgrænset hvidt mærke. Corium er rød- 

brun, lige foran midten med et snehvidt bånd og et lignende 

langs bagranden. Cuneus er mørkt rødbrun og glinsende. 

Membranen er grå og cellerne brune. l. antenneled er lyst. 

2. led er mørkt, men lysere proximalt. 3. led er mørkebrunt 

og smalt hvidt proximalt. 

å er altid macropter med store kugleformede øjne. 9 er 

altid brachypter og stærkt myrelignende. Øjnene er små og 

flade og hovedet forholdsvis stort. Desuden er oversiden no- 

get lysere end hos 2. Længde å ca. 4,5 mm, 2 ca. 3,5 mm. 

Arten findes ofte sammen med myrer på åbne sandede mar- 

ker. å å lever fortrinsvist phytophagt og fanges derfor of- 
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test ved ketsning. 29 lever zoophagt, sikkert oftest på jor- 
den imellem planterne og fanges derfor ikke nær så tit. 

Æggene overvintrer. Imago findes fra sidst i juni til først 

i august. Ikke sjælden, særlig i Jylland. (D+++.S.N.F.NT.). 

Underfamilien Orthotylinae Van Duzee 

En gruppe blomstertæger af meget forskellig udseende og 

størrelse, men med fælles træk i klovedhængenes bygning: 

Pseudoarolierne er børsteformede eller bladagtige, og aro- 

lierne er bladagtige og konvergerende distalt (fig. Ye og f). 

Desuden er pronotum altid uden halsring og issen uden 

længdefure. 

SLÆGTSGRUPPETABEL 

1. Dækvingerne med smalle hvide tværstriber, dannet af 

hvide tilliggende hår (fig. la og 86). Hovedets bag- 

rand er konkav, og øjnene er skråt bagudrettede. Bag- 

tibierne er noget flade og krummede Pilophorini p. 142. 

- Dækvingerne uden hvide tværstriber. Hovedets bagrand 

ikke konkav. Bagtibierne ikke flade og krummede .... 2. 

2. Hoved, pronotum og dækvinger overvejende sorte, oftest 

helt sorte, kun meget sjældent gulbrune. Hovedet stærkt 

nedadbøjet. Set fra siden er afstanden fra øjets underste 

rand til spidsen af clypeus længere end øjets højde (fig. 

26a). Snablens 1. led er mere end 2x så tyk som -1. an- 

ESS EP LEN SLIPS. Halticini p. 145. 

eden ØRN fond 
c d 

a b 

e 

Fig. 26. Hovedet set fra siden af a: Halticus apterus. b: Orthotylus 

marginalis. c: Pronotum set fra oven hos Fieberocapsus og d: Cyrtorhinus. 

e: Hovedet af Strongylocoris set fra oven. 
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- Hele oversiden oftest X grøn, sjældnere brun eller sort. 

Hovedet kun lidt bøjet. Set fra siden er den førstnævnte 

afstand kortere eller omtrent på længde med øjets højde 

(fig. 26b). Snablens 1. led er mindre end 2x så tykt som 

kvantenneled riv seende Orthotylini p. 153. 

Pilophorini Reuter 

Herhjemme kun een slægt: 

Pilophorus Westwood 

Brunsorte, lidt myrelignende blomstertæger med 2 smalle, 

hvide tværlinier på dækvingerne, den forreste linie findes 

kun på Corium. I dækvingernes siderand findes et dybt hak 

foran cuneus. Issen er skarprandet. Pronotum er uden tvær- 

fure, men ofte stærkt udvidet bagtil. Antennerne er kraftige. 

2. antenneled er krummet og mindst så tykt som 1. led. 

Tibierne er brune med brune eller sorte torne. 

Arterne lever zoophagt fortrinsvis af bladlus på forskel- 

lige træer. Overvintringen sker i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Den bageste hvide tværlinie på corium ligger noget bag 

den tilsvarende linie på clavus ...... 2. clavatus p. 143. 

- Den bageste hvide tværlinie på corium fortsætter ubrudt 

ver BE ENDE SEES SEE RR DNS ØSTEN SAR SEEREN - Å 

2. Dækvingerne overalt med spredte, oprette blege hår .... 

5 SER SES ESSEN TE SST KØER ED ERE TE l. confusus p. 143. 

- Dækvingerne kort og tilliggende behåret, undertiden dog 

med lange opfette Bår bart il SI. KØGE FONDE 8. 

3. Corium stærkt glinsende overalt bag den bageste hvide 

Ak ru, SRRRSESAN RENEE TERN ls Ene 3. cinnamopterus p. 144. 

- Corium kun glinsende på den laterale halvdel bag den 

bageste hvide tværlimhe": KOG) enker FEER 4. 

4. Længde 4,5—5 mm. Corium kun ved bagranden med en 

række lange oprette hår. Pronotums bredde mindst 1,2 x 

hovedets bredde ;; KISS DRESDENS, 4. perplexus p. 144. 
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- Længde 3,3—3,9 mm. Corium på den bageste halvdel med 

spredte, oprette lange hår. Pronotums bredde ca. 1,1x 

bel bredde. solur enn bpusillus p. 144. 

1. Pilophorus confusus (Kirschbaum) 1856. 

Mørkebrun og ret bred, navnlig bagtil. Pronotum og scutel- 

lum er sorte og ret matte. Dækvingerne er rødbrune, men 

corium bagtil lateralt, og cuneus er helt mørkebrune. Inder- 

vinklen på cuneus er dog ofte hvidlig. Endvidere er coriums 

laterale halvdel glinsende bag den bageste hvide tværlinie. 

Membranen er mørkebrun og ofte noget forkortet hos 2. 

Antennerne er brune. 2. led er sort distalt, 3. og 4. led er 

smalt hvide proximalt. 4. led er længere end 3. led. Længde 

3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum stærkt glinsende på den bageste del ......... 

hi as syes Na f. nitidicollis Putton 

Årten er fundet på el (Alnus), poppel (Populus) og især på 

pil (Salix). Formen nitidicollis træffes navnlig ved kyster. 

Imago ses fra sidst i juni til ind i august. Sjælden. Taget på 

Skagen og ved Gurrevang på Sjælland i juli. (D++.S.F.NT.). 

2. Pilophorus clavatus (Linné) 1767. 

Hoved, pronotum og scutellum- er sorte. Scutellum har 2 

sølvhvide længdelinier og en sølvhvid plet i spidsen. Dæk- 

vingerne er mørkebrune. Clavus er sort, ofte lysere lateralt. 

Forranden af cuneus har ofte en aflang plet af sølvhvide 

hår, som også kan findes ved coriums indervinkel. Mem- 

branen er mørkebrun. Antennerne er mørkebrune. 2. led 

kun svagt krummet og fortykket distalt. 3. led er lyst på 

den proximale halvdel. 4. led er kortere end 3. led og kun 

smalt lyst proximalt. Længde 4—5 mm. 

Lever på løvtræer, særlig på pil (Salix). Imago træffes 

fra juli til september. Almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 
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3. Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum) 1856. 

(Fig. 86). 

Kastaniebrun med meget fin, tilliggende, fløjlsagtig, brun- 

gul behåring. Hovedet er mørkebrunt, pronotum og scutel- 

lum sorte. Scutellum har 2 utydelige sølvhvide længdestri- 

ber og en hvid tværstribe ved spidsen. Dækvingerne er 

smukt lyst kastaniebrune, bagtil mørkere. Clavus er ensfar- 

vet med corium. Cuneus er mørkebrun og ofte medialt med 

en sølvhvid plet. Antennerne er rødbrune. 2. led er mørke- 

brunt, mørkere og let fortykket distalt. 3. og 4. led er 

tynde. 3. led lyst proximalt, 4. led næsten helt lyst, kun 

mørkt på den distale trediedel. Længde 4,5—5,5 mm. 

Arten lever zoo- og phytophagt på fyr, særlig på bjerg- 

fyr (Pinus mugo). Imago træffes fra juli til september. Al- 

mindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 

4. Pilophorus perplexus (Douglas et Scott) 1875. 

Chokoladebrun, oversiden meget fint håret, næsten nøgen, 

men ved coriums bagrand med en række på 7—8 lange op- 

rette hår. Hoved, pronotum og scutellum er sorte. Scutellum 

med 2 sølvhvide længdestriber. Cuneus er sort med en sølv- 

hvid plet ved indervinklen. Membranen er mørkebrun. An- 

tennerne er rødgule. 2. og 3. led er mørke på den distale 

halvdel. 4. led er mørkt, lysere på den proximale trediedel. 

2. led er ca. 1,3—1,4 x hovedets bredde. Snablen når til bag- 

hofterne. Længde 4,5—5 mm. 

Arten lever på forskellige løvtræer, blandt andet på eg 

(Quercus). Imago træffes fra juli til oktober. Forekommer 

spredt, men er fundet over hele landet. (D+++.S.N.F.NT.). 

Pilophorus pusillus (Reuter) 1873. 

Arten ligner meget foregående, men den er meget mindre, 

og pronotums sider er mere konkave. 2. antenneled er ca. 

1,25—1,3 x hovedets bredde. Tarsen er meget lang og tynd. 

Snablen når forbi baghofterne. Længde 3,3—4 mm. 
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Lever på forskellige løvtræer (Quercus, Ulmus) og også 

på gyvel (Sarothamnus scoparius). Det er en sydlig art, som 

hovedsagelig er udbredt i middelhavsområdet. Den er fun- 

det flere steder i Sverige bl.a. på Oland, Gotland og helt 
op i Uppland. (D0.S.). 

Halticini Kirkaldy 

Hoved og pronotum er ret brede og uden indtryk af nogen 

art. Øjnene er forholdsvis små og oversiden i reglen sort. 

Hos å er genitalsegmentet ofte meget stort. Den højre pa- 

ramer er den største, i reglen sort og kraftig sklerotiseret. 

Ikke sjældent stikker paramererne bagud og er frie (Hal- 

ticus). 

SLÆGTSTABEL 

1. Øjnene stilkede eller næsten stilkede. Set forfra er issen 

mellem øjnene konkav. I Nordsverige og Finland .... 2. 

- Øjnene ikke stilkede. Set forfra er issen mellem øjnene 

RE ENES BLÆDEL ODENSE 8 

2. Øjnene stilkede og rettet til siden ...... Labops p. 146. 

— Øjnene næsten stilkede og rettet til siden og opad ...... 

TT TT TF ESP SSSORRER SPERSREE DARREN SÆR SER Myrmecophyes p. 152. 

3. Antenner lange og tynde, meget længere end kroppen. 2. 

ÆT TE —. FESRSESSI SS SAERE ESSEN Halticus p. 146. 

- Antenner kortere. 2. led højst lidt længere end 3x 1. led 

REE eget. kortere ILES neden seere eee 4 

4. Oversiden skinnende og punkteret. 1. antenneled med 

tydeligt lange oprette børstehår og kortere hår. I Fin- 

is knas ek ge Euryopicoris p. 148. 

- Oversiden ikke skinnende og punkteret. Hvis det er til- 

fældet, har 1. antenneled kun een slags behåring .... 5. 

5. Bredoval. Ovenfra set er hovedet meget bredt og kort 

(fig. 26e). Pronotums bagrand er konveks. Bagtarsens 

2. led er på længde med 1. led . .. Strongylocoris p. 148. 

— Mere langagtig. Hovedet ikke så bredt og kort. Prono- 

tums bagrand er lige eller konkav. Bagtarsens 2. led ty- 

Heligtlængereendk led ....... Orthocephalus p. 150. 
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Labops Burmeister 

Let kendelig på de store og tydeligt stilkede øjne. Kun een 

art: 

Labops sahlbergi (Fallén) 1829. 

Oversiden sort med lysegule hår og hvide skælhår. Issen 

med en lys streg ud af øjestilken dorsalt. Antenner sorte. 

Hos den macroptere form har membranen celler. Hos den 

brachypterer form mangler membranen X. Den sidste er 

langt den hyppigste. Længde 4,5—6 mm. 

Hjemstedet er Nord- og Mellemrusland, men den er også 

fundet i Finland og Sverige, sydligst 1 Vårmland. Det angi- 

ves, at den lever på star (Carex). I Sverige er den taget ved 

ketsning på frodig græsmark (Ossiannilsson). 

Halticus Hahn 

Arterne er meget korte og brede og de brachyptere former 

har et jordloppeagtigt udseende. Scutellum er meget lille. 

Antennerne er meget lange, tynde og overvejende lyse. 2. 

led er 4—5 x længere end 1. led og noget kortere end 3. + 4. 

led. 4. antenneled er længere end 3. led. Issen er skarpran- 

det. Bagfemora er stærkt fortykkede. 

Slægten lever fortrinsvis på snerrearter (Galium) og be- 

væger sig ofte i spring. Overvintring i ægstadiet. 

ARTSTABEL 

1. Hoved og ofte også pronotum gult. Altid macropter .... 

nl sd orker da ede date . 1. luteicollis p. 146. 

stone ho 4 1 rn RR RER 2 

2. Set forfra er hovedet 1,25—1,33 x bredere end højt. Hove- 

det cnefarret sorts ls ce ra budo major p. 147. 

- Set forfra er hovedet ligeså bredt som højt. Hovedet med 

en, gul plet ved hvert Øje ssser snyder 2. apterus p. 147. 

1. Halticus luteicollis (Panzer) 1805. 

Hovedet gulligrødt. 1. antenneled gulrødt, 2. led gulrødt, 

smalt sort distalt, 3. led gulligt, mørkere distalt, 4. led 
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brunligt. Pronotum gulrød med sort bagrand. Scutellum sort. 

Dækvingerne er sorte, bronceagtigt skinnende med gyldne 

tilliggende og små sorte, oprette hår. Ben gulrøde, bagfemora 

bredt brune proximalt. Tibier med sarte gule torne, bag- 

tibier ofte mørkere proximalt. Længde 2,5—3,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum helt sort. Hovedet gult, smalt sort bagtil .... 

i RR TE se f. propinqua H.S. 

2. Pronotum helt sort. Hovedet med sort median. Femora 

re nl gule distalf 0000 f. vitticeps Reut. 

Værtsplanterne er snerrearter (Galium), men angives også 

at være Clematis vitalba. Den tages ved ketsning, særligt i 

skovbryn. Imago fra juli til september. Den er herhjemme 

meget sjælden og kun taget i 5 eksemplarer fra Bognæs og 

Bornholm (Hammeren). (D+.S.). 

Halticus major Wagner, 1951. 

Ret stor. Oversiden skinnende sort med fine lyse hår. Isse: 

øjebredden er hos begge køn ca. 3,6. 2. antenneled er hos 

å 1,1x, hos 2 1 x hovedets bredde. 
Genitalsegmentet hos & er meget stort med meget store 

paramerer. Længde å 2,3—2,8 mm, 9 2,5—3,2 mm. 

Arten lever på snerrearter (Galium). Imago fra juni til 

august. En sydlig og østlig art, som er fundet flere steder 

i Finland. (D0.F.). 

2. Halticus apterus (Linné) 1761. (Fig. 87). 

Sort og glinsende. Antennerne er gule. 2. led ofte smalt 

mørkt distalt og ca. 1,2 x hovedets bredde. 3. led er sort- 

brunt og lyst helt proximalt. 4. led er sortbrunt. Isse: øje- 

bredden er hos å ca. 3,2, hos 9 ca. 3. Pronotum er svagt 

rastreret bagtil. Dækvingerne er punkteret-rastrerede, grå- 

hårede og uden deling i corium, clavus og membran. Fe- 

mora er sorte, gule distalt. Tibierne har sarte lyse torne. 

Næsten altid brachypter. Hos & stikker højre paramer ofte 

frit bagud. Længde 2—2,5 mm. 
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Arten lever på snerre (Galium) og ærteblomstrede (Pa- 

pilionaceae), særligt på sandet jord. Imago træffes i juli og 

august. Linné fejlbestemte dyret og antog det for en bille, 

som han gav navnet Haltica aptera. I Skandinavien er den 

tilsyneladende altid brachypter. Almindelig overalt. (D++++. 

S.N.F.NT.). 

Euryopicoris Reuter 

Bredoval, skinnende sort. Issen skarprandet, og fra dens 

midte stråler flade riller fremad. Fortibierne er fortykkede, 

let krummede og flade distalt. I Europa findes 2 arter, 
hvoraf een i Skandinavien. 

Euryopicornis fennicus Wagner, 1954. 

Clypeus delvis gul og issen med en gul plet ved hvert øje. 

2. snabelled er kortere end 3. led (i modsætning til den syd- 

ligere forekommende art E. nitidus). Antennerne er sorte, 

og Il. led er ca. 0,8 x issens bredde. Dækvingerne er forkor- 

tede uden deling i corium, clavus og membran. Deres bag- 

rand er lige og næsten parallelle. Længde 3,3—4,7 mm. 

Arten lever i detritusmassen i jordoverfladen på enge, 

særligt ved skove. På lune aftener kan den ketses i græsset. 

Den er fundet i Finland. (D0.F.). 

Strongylocoris Blanchard 

Kort ægformet. Oversiden tæt og fint punkteret. Hovedet 

bøjet og ovenfra set meget bredt (fig. 26e). Antennerne 

korte, kun halvt så lange som kroppen. 2. led lidt fortykket 

mod spidsen. 4. led kortere end 3. led. Benene er kraftige 

og tibierne med mange torne. Den er altid macropter. 

Det er hurtige dyr, som løber raskt afsted. De overvin- 

trer som æg, der lægges på værtsplantens stængler. 

ARTSTABEL 

1. Antenner, ben og krop ensfarvet sorte .... niger p. 149. 

- Benene T' gule eller rodes Lente 2: 
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2. Pronotum og dækvinger brune ....... 1. luridus p. 149. 

— Pronotum og dækvinger sorte .. 2. leucocephalus p. 149. 

Strongylocoris niger (Herrich-Schaeffer) 1835. 

Oversiden sort, ofte næsten blåskinnende, med fine korte, 

sorte hår. l. antenneled kun ca. 0,25 x issens bredde. Prono- 

tum groft, dækvinger fint punkterede. Længde 3,54 mm. 

Lever på svovlrod (Peucedanum), oftest på fugtige enge 

og i tørvemoser. Imago træffes i juni og juli. En østlig art, 

som er fundet i Finland. (D0.F.). 

1. Strongylocoris luridus (Fallén) 1807. 

Oversiden rustfarvet, gul til lysebrun, fint punkteret, tyde- 

ligt og tæt gulhåret. Hovedet gult, mørkere bagtil i midten. 

Clypeus brun. Antenner sorte, 1. led gult distalt, 2. led gult 

på midten. Pronotum med 2 brunlige pletter. Scutellum 

brunlig på midten. Corium bagtil med utydelige mørke af- 

tegn. Membranen røggrå med gullige årer. Ben lyst rød- 

brune. Tibierne med fine sorte torne. 3. tarsalled sort. 

Længde 3—4 mm. 

Værtsplanten er blåmunke (Jasione montana), og biotopen 

er sandede marker, tørre bakker og klitter. Imago fra juni 

til august. Spredt og ikke almindelig. (D++.S.N.NT.). 

2. Strongylocoris leucocephalus (Linné) 1758. (Fig. 88). 

Hovedet er rødt, og issen er skarprandet. Oversiden sort 

med fin brungul behåring. Antennerne er fint hårede. 1. led 

er rødbrunt, de øvrige led er i reglen sorte. Femora er gul- 

røde. Tibierne er lysegule med korte sorte torne. Tarsen er 

brun, 3. led er sort. Længde 3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

I'Hlovedet mørkebrunt... Længden. 3—3,5 mm ….....….. 0 syes 

Eee omen f. steganoides Sahlb. 

Lever på tørre bakkers vegetation, særligt på klokkeblom- 

ster (Campanula). Imago optræder fra juni til ind i august. 

Ret almindelig. (D+++.S.N.F.NT.). 
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Den nævnte f. steganoides Sahlb. findes beskrevet som en 

underart. Den er boremontan og træffes spredt i Danmark. 

Orthocephalus Fieber 

å er langstrakt og næsten altid macropter. 2 er bredoval, 

større og overvejende brachypter. Oversiden er oftest sort 

med sorte oprette børstehår og tilliggende, løse, gyldne eller 

sølvglinsende krumme hår. Hovedet er stærkt nedadbøjet. 

Issen er oftest utydeligt randet og med en rødbrun plet ved 

hvert øje. Øjnene er udstående. 2. antenneled er ofte fortyk- 

ket distalt. Pronotums bagrand er konkav. Tibierne er kraf- 

tigt sorttornede og ret lange. Bagtarsens 1. led er ca. 0,5 

x:2/ led. 

Overvintrer som æg. Træffes som foregående slægt i 

tørre, sandede egne på forskellige urter. 

ARTSTABEL 

1. Benene ensfarvede sorte eller (meget sjældent) sortbrune 

- Benene, især tibierne lysebrune eller rødlige ........ -å 

2. 3. antenneled 0,75x2. led. Bagfemoras forrand med 

lanpé, oprette børsen 7 254554 l. coriaceus p. 151. 

-— 3. antenneled 0,5 x 2. led. Bagfemora uden børstehår ... 

ERE ERE rr SEN rr begene ggrg brevis p. 151. 

3. Bagtibierne sorte, for- og mellemtibierne å gulbrune... 

SAREEN SE LESS SSR SL he ØRET . 2. ferrern > MI5T 

— Alle fibierne f" oulbrune SNE SL. 3 JER FRE ARR 4. 

4. Femora sorte. 2. antenneled på længde med 3. + 4. led. 

Hos & er dækvingerne sorte eller mørkebrune og med 

en ROR Fo ret Tord SES SS SNE SAGSNR 3. saltator p. 152. 

- Femora gulbrune distalt, undertiden mørktplettede. 2. an- 

tenneled meget kortere end 3. + 4. led. Hos $ har dæk- 
vingerne en velafgrænset lys længdestribe på midten og 

en lys yderrand. Desuden er den større end foregående .. 

SEE ERE SEE NE BA Sa Mrs MAN vittipennis p. 152. 
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1. Orthocephalus coriaceus (Fabricius) 1776. 

(mutabilis Fall.). (2 fig. 89, 2 fig. 90). 

Oversiden helt sort og glinsende. Hos & er sømmen mellem 

clavus og corium lys. Membranen er sodfarvet med mørke- 

brune eller sorte årer. Isse: øjebredden er hos $ ca. 2, hos 

CQ ca. 2,4. Den brachyptere 29 har korte, afrundede dækvin- 

ger med et hak i sideranden på grænsen til cuneus. Længde 

å macr. 4,9—5,5 mm, 9 4—5,5 mm. 

Arten lever på forskellige urter på tørre steder. Macrop- 

tere 29 er ikke sjældne. Imago træffes fra midten af juni 
til ind i august. Almindelig udbredt. (D++++.S.N.NT,). 

Orthocephalus brevis (Panzer) 1798. 

Oversiden ensfarvet sort med en fin tilliggende grålig be- 

håring. Isse: øjebredden hos å ca. 2,2, hos 9 ca. 2,5. Ho- 

vedet er hos & påfaldende lille og 2. antenneled næsten så 

langt som pronotums bredde. Tibierne er meget sjældent 

brunsorte. Længde å macr. 6,7—7,8 mm, 9 brach. 4,2—4,8 

mm. 

Arten lever på ensidig klokke (Campanula rapunculoides). 

En sydøstlig art, som er fundet i Finland. (D0.F.). 

2. Orthocephalus ferrarii Reuter, 1891. 

Ligner meget O. coriaceus, men de tilliggende hår er mere 

hvidlige. Isse: øjebredden er hos $ ca. 1,67, hos 2 ca. 2,15. 

å er meget lang og smal og Q forholdsvis bred. Benene er 
sorte. For- og midttibierne er brune og bredt sorte distalt. 

Bagtibierne er ensfarvet helt sorte eller sortbrune, hos 9 dog 

undertiden smalt rødbrune helt proximalt. Længde å macr. 

5—6 mm, 2 4—5 mm. 
Arten lever på lave urter på udyrkede marker, og imago 

træffes i juli og august. Det er en sydvestlig art, som er 

fundet lige syd for Elben og en enkelt gang i Skåne. I Dan- 

mark er den taget ved Plejelt i Nordsjælland (2 eksempla- 

rer). (D+.S.NT,.). 
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2. Orthocephalus saltator (Hahn) 1835. 

Oversiden er som hos Orth. coriaceus, men der findes in- 

gen lys streg på dækvingerne hos å. Isse: øjebredden er 

hos å ca. 1,75, hos 2 ca. 2. Tibierne er rødgule eller brun- 

røde, sorte distalt og undertiden også proximalt. Bagtibi- 

ernes distale halvdel kan være helt sort. Længde: Den 

macroptere åg 4,5—5,5 mm, 2 3,5—5 mm. 

Træffes på forskellige urter, oftest på håret høgeurt 

(Hieraceum pilosella). Imago fra midten af juni til ind i 

august. Hyppig, men ikke så almindelig som O. coriaceus. 

(D++++.5S.N.F.NT.). 

Orthocephalus vittipbennis (Herrich-Schaeffer) 1835. 

Oversiden sort med lyse længdestriber. Issen skarprandet 

og hos $ med en utydelig tværfure. 1. antenneled er gulligt 

2. led er hos 9 gulligt proximalt, stærkt fortykket distalt og 

i reglen tydeligt længere end pronotums bredde. Hos 9 har 

corium en smal ret kort, lys streg fortil langs sømmen mel- 

lem clavus og corium. Tibier med tydelige sorte torne. 

Længde 5,5—7 mm. Brachyptere 99 dog 4,2—5 mm. 
Findes på tørre solrige steder med hvid okseøje (Chry- 

santhemum leucanthemum), på hvilken den fortrinsvis lever. 

De eksemplarer, som er fundet i Danmark, er fejlbestemte 

og er O. saltator. Det er en sydøstlig art, som er fundet i 

Sverige (Blekinge, Oland og Skåne). (D0.S.F.). 

Myrmecophyes Fieber 

En østeuropæisk slægt, hvoraf een art er fundet i det øst- 

lige Finland. 

Myrmecophyes albo-ornatus (Stål) 1858. 

Hoved, pronotum og scutellum glinsende sorte. Pronotum og 

corium med hvidgrå, halvt opret, kort behåring. Hoved og 

scutellum nøgne. l. og 2. antenneled rødbrune, 3. og 4. led 

sorte. Hos den macropterer form er dækvingerne sorte med 

et hvidt bånd foran midten. Membranen er uden celler og 

cuneus utydeligt afgrænset. Hos den brachyptere form er 
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bagkroppen myreagtigt indsnøret fortil, membranen mang- 

ler, og corium er stærkt reduceret. Længde 3—5 mm. 

Arten er ketset på tørre enge. (D0.F.). 

Orthotylini Van Duzee 

Meget forskelligtudseende blomstertæger, som alle mangler 

en halsring på pronotum. Set fra siden er øjets højde større 

eller på størrelse med afstanden fra øjets underste kant til 

spidsen af clypeus (fig. 26b). Snablens 1. led er ikke eller 

kun meget sjældent tykkere end 1. antenneled. Tibierne er 

uden sorte punkter. 

Hos å er paramererne ofte meget karakteristiske for 

hver art, og vesica er ofte forsynet med forgrenede og 

tandede sklerotiserede stave. Overvintringen finder sted i 

ægstadiet. 

SLÆGTSTABEL 

KOR lEnneled fladtsog stærkt udvidet. aksen. 

ES Red Sondaserk sermd. 10. Heterotoma p. 154. 

— 2. antenneled slankt, sjældent kølleformet fortykket . 2. 

2. Øjnene sidder fremme på siden af hovedet og er fjer- 

BEER PFODDfUM 2.004 rt gns Malacocoris p. 155. 

- Øjnene sidder meget nær pronotum . .............. 3. 

3. Pronotum har bag calli en dyb tværfure, eller calli er 

udtrukket til en tap (hos Globiceps sphegiformis) ... 

— Pronotum er uden tværfure og calli højst svagt se 

NAS EE A2 ber oe rele beds brugte enden i; 

4. Helt grøn. 3. antenneled omtrent så langt som 2. led. 

Tibier og 1. og 2. antenneled helt sorte proximalt .... 

BR REGERE DAL Kr mæn. brad Blepharidopterus p. 156. 

— Oversiden ikke grøn. 3. antenneled betydeligt kortere 

DSR RESTER ARSEN ERA SERRA SEERE 5; 

5. Hoved og pronotum ensfarvet sorte. 2 oftest brachypter 

"RR aL AK 1) 1 KE 9 ETS RARE FRELSE BSTETTLESN Globiceps p. 156. 

- Hoved og pronotum gult tegnede, i det mindste er is- 

sens bagrand altid gul. Altid macropter. På blomstrende 

HE SKADE rss kr ORD ON, DSN 6. 
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6. Scutellum sort. Oversiden mørk med 4 adskilte gule 

pletter. Calli store og adskilte .. Dryophilocoris p. 165. 

- Scutellum delvis lyst. Oversiden anderledes tegnet. Calli 
URAS E 2.0.0, 1 NONE EEG Cyllecoris p. 165. 

7. Overside, antenner og femora helt sorte. Issen ofte med 

en rund grubeagtig fordybning ved hvert øje ........ 

SEM FE RE BA egr ERE ER ap SHE sa" gå R+ . Heterocordylus p. 166. 

— I det mindste er femora og antenner delvis lyse. Issen 

den fordrer 10. S9STIGN ove ERE I Te ALE NERE 8. 

8. 3. + 4. antenneled omtrent halvt så langt som 2. led. 

Oversiden rød eller rødplettet. Kun på ask ............ 

SE ESS REST SER MER RENEE TY ØR SE NAr ER . Pseudoloxops p. 169. 

— 3. + 4. antenneled længere end eller omtrent på længde 

med 2. led. Oversiden kun meget sjældent rødagtig, men 

ERE TRUE 05240 0n CS SANS MU are sed RANE ERE ARE 9. 

9. Pronotums sider og bagrand lige eller næsten lige (fig. 

26c). Issen oftest kun svagt hvælvet 3... 10. 

— Pronotums sider og bagrand konkave, så pronotum er 

klokkeformet (fig. 26d). Issen stærkere hvælvet .... 11. 
10. Clypeus er tydelig og issen urandet. Oversiden ensfarvet 

lysegul og dyret næsten altid brachypter. Længde 2,5— 

Så BE NNE rele ek dte …. Fieberocapsus p. 170. 

- Clypeus utydelig. Issen ofte randet. Hvis issen er uran- 

det, er dyret grønt. Næsten altid macropter. Længde of- 
test (VER ÅR miks lasse ERE Orthotylus p. 170. 

11. Dækvinger ikke grønne eller gule, gennemsigtige hos å. 

Bagtarsens 2. led længere end 3. led. Snablen når bag- 

hofterne 061. fx Sænieor hilse Mecomma p. 186. 

— Dækvingernes yderrand bredt grønne eller gule. Bag- 

tarsens 2. led ligeså langt som 3. led. Snablen kort og 

tyk, når ikke'baghokterne 224870 Cyrtorhinus p. 187. 

Heterotoma Le Peletier et Serville 

Slægten er karakteristisk ved det brede og flade 2. antenne- 

led. Endvidere er 1. og 2. led tæt besat med sorte børstehår. 

Herhjemme kun een art: 
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1. Heterotoma planicornis (Pallas) 1772. 

(meriopterum Sc.). (Fig. 91). 

Oversiden er sortbrun til rødbrun (immature individer) og 

med oprette mørke hår og tilliggende, sølvhvide hår. Anten- 

ner sorte, 3. og 4. led meget tynde. 

Membranen er brun med en lys plet ved spidsen af cu- 

neus og med rødbrune årer. Benene er lysegrønne eller gule, 

og 3. tarsalled er mørkt. Længde 4,5—5,5 mm. 

En livlig blomstertæge, som lever på frugtbuske (Ribes), 

men også på stor nælde (Urtica dioeca). Imago træffes fra 

juli til september. Den er hyppigst i den sydlige del af lan- 

det. I Sverige er den nordligst taget i Bohuslån. (D+++.S. 

NT.). 

Malacocoris Fieber 

Hovedet er meget lille og øjnene fjernet ca. en øjebredde 

fra pronotums forreste rand. Kun een art: 

1. Malacocoris chlorizans (Panzer) 1794. (Fig. 92). 

Kroppen er meget sart og blød. Oversiden er lysegrøn med 

fine hvide hår. Dækvingerne er ofte meget typisk marmo- 

rerede med mørkere grønne pletter. Øjnene er mørke. An- 

tennerne er hvidgule, 1. led med en mørk streg på undersi- 

den, 2. led smalt sort proximalt. Membranen er farveløs og 

stærkt iriserende. Årerne er grønne, og cellerne er 4 grøn- 

ne, særligt bagtil. Benene er bleggule. Længde 4—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvinger ensfarvede smaragdgrønne ................ 

mg De eet er RENSE ARRENE . f. smaragdina Fieb. 

2. Oversiden lysegul (immature individer?) .............. 

EN se Mdl f. sulphureipennis Westh. 

Årten lever på forskellige løvtræer, særligt på hassel (Cory- 

lus avellana), men også på elm (Ulmus). Imago fra juli til 

oktober. (D++++.S.N.F.NT.). 
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Blepharidopterus Kolenati (Aetorhinus Fieb.) 

Skinnende grøn. Antenner og ben meget lange. Pronotum 

med en tydelig tværfure bag calli. Kun een art: 

1. Blepharidopterus angulatus (Fallén) 1807. (Fig. 93). 

Slank og fin, livligtgrønt glinsende og fint brunhåret. Øj- 

nene store og mørke. Isse: øjebredden hos 3 knapt 1, hos 

C ca. 1,67. Antennerne lange og gulbrune, undertiden ret 
mørke. 1. antenneled sort proximalt, undertiden med mørke 

længdestriber og med en mørk ring lige indenfor spidsen, 

hos å ca. 1,1x, hos 9 ca. 0,9 x hovedets bredde. 2. anten- 

neled hos $ 2x, hos 9 ca. 1,7 x pronotums bredde. Prono- 

tums baghjørner og ofte også en del af yderranden sorte. 

Membranen er lys røgbrun med grønne årer. I den store 

celle findes en mørk streg. Benene er lange, særligt tibi- 

erne, som er sorte proximalt og ofte også distalt og med 

sorte torne. Længde 5—6 mm. 

Underarten brevicornis er beskrevet af Wagner. Isse: øje- 

bredden er her hos å ca. 1,4 og hos 2 ca. 1,74. 1. antenne- 

led er hos & ca. 0,85x, hos 2 ca. 0,76 x hovedets bredde. 

2. antenneled er hos & ca. 1,67 x, hos 2 ca. 1,3 x pronotums 

bredde. Endvidere er bagtibierne forholdsvis korte. Afvi- 

gelserne er størst hos å &, og det er muligt, at der er tale 

om en unisexuel dimorphisme. 

Arten er meget karakteristisk med de sorte knæ og anten- 

nernes sorte led. Nymferne, som kommer frem hele somme- 

ren, har også de sorte knæ. De lever på løvtræer, særlig på 

el (Alnus) og pil (Salix), men også på frugttræer, hvor de 

lever af mider. Overvintringen sker i ægstadiet, og imago 

træffes fra sidst i juli til oktober. (D++++.S.N.F.NT,). 

Globiceps Le Peletier et Serville 

En gruppe myrelignende brunsorte, livlige blomstertæger. 

åg er lang og smal og altid macropter, 9 er langoval og 

langt overvejende brachypter. Begge køn har et kuglefor- 

met sort X glinsende hoved, som er forskelligt hos å og 2. 
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Dækvingerne er sortbrune og meget ofte med et hvidgult, 

snavset tværbånd fortil på corium og på cuneus. På dæk- 

vingernes bageste indvendige rand findes oftest hos de 

brachypterer individer en smal rest af membranen. Oversi- 

den er forsynet med spredte, tilliggende, korte, fine brune 

hår. Såvel over- som underside har ofte stedvist partier med 

sølvhvide meget løse, krumme, tilliggende hår. 

Pronotum og scutellum er sorte, og clavus er sort eller 

mørkebrun. Pronotum har et par tydeligt adskilte calli og 

en tværfure bag disse. 2. antenneled er ofte fortykket di- 

stalt, særlig hos 92. Benene er rødbrune eller brune, tibierne 

mørke distalt og med korte, lyse torne. 

Hovedets form har ofte stor betydning for bestemmelsen. 

og hos 3 & er det ofte nødvendigt at undersøge paramerer- 

ne og de sklerotiserede stave i vesica. Paramerernes vigtig- 

ste kendetegn kan ofte iagttages uden at fjerne paramererne 

fra dyret. 

Arterne kan være meget vanskelige at bestemme, og der 

er endnu uenighed om systematikken. Her gengives artsta- 

bellen væsentligst efter Wagner. 

ARTSTABEL 

1. Kroppen helt uden sølvhvide hår. Corium i reglen lys 

fortil. 3—4,5 mm. (Underslægten Globicellus Kiritshenko) 

7 TT MR REE ASERNES NERE dispar p. 160. 

— Kroppen stedvis med sølvhvide hår, i reglen over 4,5 

2. De sølvhvide hår danner smalle tværbånd på ie 

gerne. Calli er tapagtigt forlængede fremad og til si- 

terne. (Underslægten Globiceps: s. str:) ..............., 
0 SN ek nr ER sphegiformis p. 160. 

- De sølvhvide hår er pletvist fordelt på over- og under- 

side. Calli er ikke tapagtigt forlængede. (Underslæg- 

ERE WERE] serene bute z 
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4. 2. antenneled ca. 1,8 x pronotums bredde. Issen tydeligt 

hvælvet mellem øjnene (fig FI Arribenttdeeneen 
egene sandaler sad 1. flavomaculatus p. 161. 

- 2. antenneled meget kortere. Issen flad eller svagt hvæl- 

vet ;mellem øjnene: (fig, FH) il sea 8, 5: 

5. Pronotums bredde ca. 1,2 x hovedets bredde. Issen helt 

flad mellem øjnene ...... 2. fulvicollis cruciatus p. 161. 

- Pronotum mindst 1,4 x hovedets bredde ............. 6. 

6. Corium overvejende mørk. Pronotums bredde ca. 1,55 x 

høredsiusbrele jog dt ogsres 5 segl salicicola p. 163. 

- Corium lysere. Pronotums bredde ca. 1,45 x hovedets 

hedde 10000. OR AE ae woodroffei p. 164. 

7. Hovedet stærkt kugleformet og sort glinsende. Issen næ- 

sten tueformet hvælvet mellem øjnene. Issens højde over 

øjet er ca. en trediedel af øjets højde (fig. 27a) ........ 

ROD HG Et Ås OGRE BERGER 1. flavomaculatus p. 161. 

— Issen almindeligt hvælvet mellem øjnene, og højden over 

jet. crimeget mindre 580051 sogn vane se 8. 

8. Set fra siden er issen jævnt hvælvet over øjet og skråner 

jævnt ned bagtil uden kant af nogen art (fig. 27d) ...... 

re ER SRERE NSTIG SØNDRE ET SUNS USA N JES salicicola p. 163. 

-— Issen mindre stærkt hvælvet og med en + tydelig kant 

KREA 0. sr Ki EM) en Sharan des ES LASERE EER 9. 

9. Issens bagrand med en tydelig, undertiden noget ophøjet 

kant (fig. 27c). Pronotums bredde ca. 1,2 x hovedets bred- 

as AI SE SE ele sinn se dr ande woodroffei p. 164. 

— Issens bagrand med en 4 stumpvinklet kant (fig. 27b). 

Pronotums bredde ca. 1,1 x hovedets bredde ............ 

VÆG ROR LN SESETE SENSE 2. fulvicollis cruciatus p. 161. 

Fig. 27. Globiceps. Hovedet af a: Gl. flavomaculatus 9. b: Gl. 

fulvicollis cruciatus 29. c: Gl. woodroffei 2. d: Gl. salicicola 9. e: 

Gl. flavomaculatus å. f: Gl. fulvicollis cruciatus å. g, l: Højre paramer 

set fra ydersiden hos Gl. flavomaculatus. g 2: Venstre paramer hos 

samme. g 3: De sklerotiserede stave hos samme. h 1: Højre paramer set 

fra ydersiden hos Gl. fulvicollis cruciatus. h 2: Venstre paramer hos 

samme. j 1: Højre paramer set fra ydersiden hos Gl. salicicola. j 2: 

Venstre paramer hos samme. 





160 

Globiceps dispar (Boheman) 1852. 

å sort, altid macropter med lange dækvinger, som er lysere 

fortil og mørkere bagtil. Hovedet er skinnende uden nakke- 

liste. Antennerne er sorte, 1. led ofte lysere proximalt; 2. 

led er stavformet. Ø er sort, oftest brachypter med stærkt 

forkortede lyse dækvinger med en mørk plet på midten. Ho- 

vedet er sort og glinsende med en lysere plet ved hvert af 

de store, ret flade øjne. Antennerne er lyse, 2. led mørkere, 

stærkt kølleformet opsvulmet og sort distalt. Paramerne er 

ganske små, og den sklerotiserede stav i vesica er enkel, kun 

delt i spidsen og næsten utandet. Størrelse 3—4,5 mm. 

En boreomontan art, som træffes på græs og urter på 

skyggefulde steder. Imago fra juni til august. Den er fun- 

det i Norge og Sverige, sydligst i Småland. Desuden findes 

den i de midttyske bjerge. (D0.S.N.F.). 

Arten er af Southwood og Woodroffe i 1957 overført til 

slægten Mecomma. Hovedets og 2. antenneleds udseende, 

men navnlig pronotums tværfure og de stærkt fremtrædende 

calli gør det vanskeligt at indpasse arten andre steder end 

her. 

Globiceps sphegiformis (Rossi) 1790. 

Oversiden matsort med korte sorte hår og med plet- og 

bånddannende tilliggende sølvhvide hår. Hovedet er hos 

C meget stort, næsten kuglerundt og sortglinsende, hos 

å er det meget mindre. Øjnene er ret flade, særligt hos 

Q. Arten er let kendelig på de karakteristiske calli. Begge 

køn er macropterer. Længde 5—6 mm. 

Lever på forskellige løvtræer, særligt eg (Quercus), men 

træffes lejlighedsvist også på urter. Imago i juli og august. 

En sydlig art, som nordligst er fundet i Lauenburg nord for 

Elben. Stichel angiver, at den er fundet her i landet, men 

det har ikke kunnet verificeres. (D0.NT.). 
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1. Globiceps flavomaculatus (Fabricius) 1794. 

(selectus Fieber). (Fig. 94). 

Oversiden sort. Corium er bredt snavset gulhvid på midten. 

Cuneus er hos brachyptere dyr forsynet med en hvidgul 

lakglinsende stor plet på midten. Hos macroptere dyr er 

pletten mere gul og mindre lakglinsende. Hos brachypterer 

dyr er der en tydelig membranrest på dækvingernes ba- 

geste indvendige rand. 2. antenneled er hos begge køn ca. 

1,8 x pronotums bredde. 

Hos 2 er pronotum tydeligt smallere end hovedet, og 2. 

antenneled er kølleformet fortykket mod spidsen. Længden 

er 5—6 mm. 

å har en lang fladere isse, og pronotum er ca. 1,3 x ho- 

vedets bredde. På højre paramers øverste rand findes en 

trekantet lap, hvis spids er forsynet med 2—3 indadrettede, 

nedadbøjede store tænder. De kan derfor vanskeligt ses fra 

ydersiden. Den bageste del er indadbøjet og med flere 

store, grove tænder langs den øverste rand og på spidsen 

(fig. 27g1). Venstre paramer har på den øverste rand en 

indadbøjet lille lap med 2—3 undertiden ganske små tænder. 

Den bageste del er tungeformet udtrukket, indadbøjet, og 

på spidsen forsynet med flere tænder. Selve spidsen, hypo- 

fysen, er bøjet nedad og fremad og ganske enkel (fig 27g2). 

Der findes 3 sklerotiserede stave. Den midterste er bagtil 

bøjet fremad, og på ombøjningsstedet findes en bagudret- 

tet gren med talrige tænder. De 2 andre stave, hvoraf den 

ene er meget kortere end den anden, er begge kraftigt tan- 

dede (fig. 2793). Længde 6—7 mm. 

Arten lever på græs og urter og foretrækker ret fugtige, 

lune enge med læ. Imago i juli og august. Udbredt, men ret 

stedegen. (D+++.S.N.F.NT,.). 

2. Globiceps fulvicollis cruciatus Reuter, 1879. 

(cruciatus Reuter, flavomaculatus Kolenati). 

Farvefordelingen er som hos foregående art, men oversiden 

og navnlig hovedet er mere mat og fedtglinsende. 
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Fig. 28. Hovedet set fra oven og forfra By; GI. ally 2. b: Gl. 

fulvicollis cruciatus 

Hos Q er issen noget hvælvet mellem øjnene, bagtil fin- 

des et 4 tydeligt tværnedtryk og bagest en XX afrundet 

kant til hovedets lodrette bagside. Undertiden er issens bag- 

rand helt afrundet. Isse: øjebredden er ca. 2,5. 2. antenne- 

led er ca. 1,5 x pronotums bredde. Længde 4,5—5 mm. 

Hos Øå er issen helt flad mellem øjnene (fig. 27f), og 

isse: øjebredden er ca. 2. Bagtil på issen findes et tværned- 

tryk og bag dette en lidt bueformet bagtil konvex nakke- 

liste som hos flavomaculatus. Pronotums bredde er ca. 1,3 x 

hovedets bredde, og 2. antenneled er ca. 1,25 x pronotums 

bredde. 

Højre paramer har på den øverste rand en stor tunge- 

formet, undertiden noget firkantet lap med mange oprette 

tænder foroven. Dette ses tydeligt fra højre side (fig. 27hk1). 

Iøvrigt er parameren næsten som hos flavomaculatus. 

Venstre paramer har på den øverste rand et å tydeligt 

fremspring med flere tænder. Bagtil er den trukket ud i en 

ret fremtrædende indadbøjet lap, som ligeledes er forsynet 

med en del store tænder. Denne del kan i sjældne tilfælde 

være betydeligt reduceret. (Fig. 27h2). Iøvrigt er paramerer- 

ne særligt hos denne art ret variabel i udformningen. De 

sklerotiserede stave er omtrent som hos G. flavomaculatus. 

Kun er den bagudrettede gren med få tænder, undertiden 

kun en 4—5 stykker, og den korteste af de to andre stave er 

næsten ikke tandet. Længde 5—6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvingerne helt lyse, kun er clavus og en plet bagtil og 

medialt på corium mørke (kun brachypterer 29) ....... 
isme ØRER eN nr ADA SK suturalis Reuter. 
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Arten findes på såvel tørre som lidt fugtige steder oftest i 

hedemoser. Nymferne træffes navnligt på ærteblomstrede 

(Papilionaceae) og imago på krybende pil (Salix repens) og 

muligvis også på melbærris (Arctostaphylos) i juli og au- 

gust måned. Den er ret stedegen, men er fundet over hele 

landet og er tilsyneladende den hyppigst Globicepsart her- 

hjemme. I Sverige er den ikke nær så hyppig, og den er 

nordligst fundet i Uppland. Mod nord afløses den af G. 

salicicola. (D+++.S.N.NT.). 

Globiceps salicicola Reuter, 1880. 

Ligner foregående art meget. Hos 2 er de lyse aftegn ofte 

skarpere afgrænset. Hovedet er kugleformet hvælvet med 

flade øjne og lidt mere glinsende end hos foregående art. 

Isse: øjebredden er ca. 2,8 og issen stærkt hvælvet mellem 

øjnene og sortglinsende uden nedtryk af nogen art. Issens 

bagrand er fladt skrånende et stykke bag øjets bagrand 

(fig. 27d). 2. antenneled er ca. 1,5 x pronotums bredde, og 

denne er ikke over 1,1 x hovedets bredde. Længde ca. 5 mm. 

Hos å er coriums lyse partier ofte reducerede til gul- 

brune pletter ved dækvingernes yderside. Hovedet er ret 

lille med udstående øjne. Issen har bagtil 2 svage runde 

nedtryk og bagest en nakkeliste. Isse: øjebredden er ca. 1,5, 

og pronotums bredde er ca. 1,5 x hovedets bredde. 

På højre paramers øverste rand findes en opadrettet no- 

get nedadbøjet trekantet lap med 2—4 tænder på bagranden. 

De kan i reglen tydeligt ses fra højre eller venstre side. Den 

bageste del har et antal store tænder langs den øverste rand, 

og spidsen er slankere og noget fladt afskåret. (Fig. 27j1). 

Venstre paramer har på den øverste rand en lille trekan- 

tet lap med 1—2 store indadrettede tænder. Den bageste del 

er lang og slankt udtrukket, indadbøjet og bagest forsynet 

med 2 spidser. Proximalt for disse kan der findes endnu en 

tand (fig. 27j2). Den midterste af de sklerotiserede stave er 

som hos G. flavomaculatus. Den ene af de to andre er meget 

lang, utandet eller næsten utandet, og det yderste stykke er 
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tilbagebøjet. Den anden stav er forholdsvis lang og med få 

tænder. Længde ca. 6,5 mm. 

Farvevariationer: 

1 Corumn ensfarvet SOE Len f. hyperborea Sti. 

Arten er boreal, og dens hjemsted er Skandinaviens lapmar- 

ker. Imago træffes i juli og august på dværgbirk (Betula 

nana) og også på krybende pil (Salix repens) i tundraer og 

moser. Den kan fra det nordligste område strække sig sydpå 

og er med sikkerhed påvist i Sydfinland. Ossiannilsson har 

fundet den i Skåne (en å og en 2). Adskillige 99 fra 
Danmark er af Ossiannilsson bestemt som Gl. salicicola, 

mens Wagner mener, at det er Gl. fulvicollis cruciatus. Ar- 

ten kan uden for sit hjemsted være vanskelig at bestemme, 

idet 92 kan ligne en Gl. fulvicollis cruciatus med afrundet 

isse, og å kan ligne en Gl. woodroffei. (D?.S.N.F.). 

Globiceps woodroffei Wagner, 1960. 

Arten har de sædvanlige aftegn, men er forholdsvis stor og 

bred. Hos brachyptere 99 er cuneus ofte helt gul. 
Hos 2 er hovedet kun lidt hvælvet og issen næsten flad 

mellem øjnene. Issen har bagtil en X tydelig tværgrube og 

bag denne en tydelig nakkeliste (fig. 27c). Dette er mest 

udpræget hos macropterer 2929, som ikke er sjældne. Hos 
brachypterer kan nakkelisten i sjældne tilfælde være noget 

utydelig. Isse: øjebredden er ca. 2,2. Længde 5—6 mm. 

Hos å er issen ligeledes flad mellem øjnene og bagtil 

med en tværgrube og en nakkeliste. Isse: øjebredden er her 

22; 4,6 

Genitalorganerne ligner meget salicicolas og ligger inden- 

for denne arts variationsbredde. Morfologisk er de 2 åå 
næsten ens, men salicicola å å er oftest meget mørkere. 

Længde ca. 6 mm. 

Arten er beskrevet fra England, hvor den ikke ualminde- 

ligt træffes på lyng (Erica og Calluna), birk (Betula) og fyr 

(Pinus) i den sydlige del af landet. I Skotland træffes den 

derimod på melbærris (Arctostaphylos) sammen med Gl. 
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fulvicollis cruciatus. Den er fundet flere steder i Europa og 

er muligvis mere udbredt end antaget. Herhjemme forelig- 

ger en 2 (tvivlsom) fra Funder ved Silkeborg. (D+?). 

Dryophilocoris Reuter 

Kroppen er langstrakt med parallelle sider, og oversiden er 

sort med 4 gule pletter. Pronotum har en kraftig tværfure, 

og foran denne findes 2 runde, tydeligt adskilte calli. Kun 

een art: 

1. Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer) 1773. 

(flavonotatus Boheman). (Fig. 95). 

Hovedet er sort og glinsende. Issen med en gul tværlinie 

bagtil. Antennerne er sorte. 1. led er gulrødt, XX brunligt 
proximalt. 2. led er meget slankt, lidt tykkere distalt. Pro- 

notum, scutellum og clavus er sorte. Corium er klart gul, 

men sort bagtil. Cuneus er gul med sort spids. Femora er 

rødbrune, tibierne er gule og tarsen sort. Længde 6—6,5 mm. 

Arten lever på blomstrende ege (Quercus), og imago kom- 

mer frem allerede i juni. Hos immature individer er den 

gule farve næsten hvid. De optræder således efter Harpo- 

cera thoracia og lidt før Cyllecoris histrionicus og Caloco- 

ris striatellus. De fleste individer er væk inden juli måned. 

Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT,). 

Cyllecoris Hahn 

Antenner og ben meget lange. Calli er små og utydelige, 
pronotum har en tydelig tværfure bag disse og er stærkt 

udvidet bagtil. Kun een art: 

1. Cyllecoris histrionicus (Linné) 1767. (Fig. 96). 

Oversiden er glinsende, smukt farvet og med fine lyse hår. 

Issen har bagtil i midten en lys plet. Pronotum er sort, gul- 

brun bagtil og med en smal lys forrand. Scutellum er gul 

med sort forrand. Clavus er brun eller rødgul og mørkere 

fortil. Corium er brun eller rødbrun, ofte med et utydeligt 



166 

lyst tværbånd fortil. Indervinklen og bagranden er mørk. 

Cuneus er gul med sort spids. Længde 6—8 mm. 

Farvevariationer: 

1. Den gule farve er orangerød og mere udbredt .......... 

Se Be RL ERR ALE REEE RE RR SÅ (ES SO SARA R . f. tricolor Fieb. 

2. Den forreste del af pronotum har en okkergul median .. 

REB ET RISE ER ME NL moi relrsEr. smedket: f. cunealis Reut. 

3. Pronotum helt gul med sorte calli ...... f. douglasi Sti. 

Arten lever ligeledes på eg (Quercus), og imago træffes i 

juni og juli. Almindelig overalt. (S++++.S.N.F.DN.). 

Heterocordylus Fieber 

Sort eller grå, tæt besat med tilliggende lyse skælagtige 

hår (fig. 1d), som næsten altid er <= afgnedet under ind- 

fangningen. Issen er randet, og antennerne er sorte hos de 

danske arter. 2. antenneled er ofte fortykket distalt. 

ARTSTABEL 

1. Pronotum klokkeformet, siderne konkave og højst 1,5 x så 

BEER 00 IRENE ANE TEE SAR fy l. tumidicornis p. 166. 

- Pronotum 2 x så bredt som langt, siderne lige eller kon- 

Bee 1 3 SSL DSE DA SOREN STURE ER. SMS SIES SEER 2: 

2. Tibierne rustrøde, sorte proximalt og distalt. 1.000 0. 

ERE EET DE TEE REE "ge EEN" 2. tibialis p. 167. 

— Tibierne, helt. sorte'eller. oftbrne ss renerne her 3; 

3. 2. antenneled næsten ikke fortykket distalt. 4. antenneled 

OK lå 10410. ad. syner. me 3. leptocerus p. 167. 

— 2. antenneled hos 9 stærkt tenformet fortykket. 4. anten- 

bils 75 8 led re kende Als 4. genistae p. 168. 

1. Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeffer) 1835. 

Ensfarvet matsort, dækvingerne dog grålige med sparsom- 

me grå skælhår og desuden med fine, lyse, almindelige hår. 

l. antenneled er tykt og sort. 2. led er knippelformet for- 

tykket hos begge køn, besat med sortgrå tilliggende hår, og 



167 

noget kortere end pronotums bredde. 3. led er sort, brungult 

på midten. 4. led er gulbrunt, sort proximalt. Pronotum er 

fint rastreret. Femora er lysere distalt, og tibierne er brune. 

Længde 4,5—5 mm. 

Lever på slåen (Prunus spinosa), hvor imago træffes i juli 

og august måned. Pletvis udbredt og tilsyneladende hyppigst 

i den sydøstlige del af landet. (D+++.S.NT.). 

2. Heterocordylus tibialis (Hahn) 1831. 

Langoval, 2 bredere end 3. Over- og undersiden matsort, 

tæt dækket af hvide tilliggende skælhår (fig. 1d), som meget 

let gnides af. Desuden findes korte, brunsorte, tilliggende, 

almindelige hår. Isse: øjebredden er hos å ca. 2,4, hos 9 

ca. 2,5. Antennerne er helt sorte. 2. led er forholdsvis langt, 

hos $ lidt længere end pronotums bredde, hos 2 ca. 0,95 x 

pronotums bredde og stavdannet hos begge køn. 4. led er 

0,6 x 3. led. Dækvingerne er sorte, dog smalt rødbrune for- 

til. Membranen er røgbrun med mørkebrune årer. Femora 

er smalt rødbrune distalt. Tibierne har fine brune torne. 

Hos å er højre paramer stærkt udvidet distalt og her 

forsynet med 3 a+ tandede fremspring, hvoraf det midterste 

er indadbøjet og langt det største (fig. 29a). Venstre para- 

mer er 3-kantet med 2 4 tandede hjørner og en udelt, ind- 

adbøjet, stor tand på midten, som er noget fremhævet (fig. 

29b). Der findes 3 tandede sklerotiserede stave: En med en 

ombøjet spids (fig. 2d), en med en lille tilbageløbende arm 

(fig. 29c) og en med en fremadløbende arm (fig. 29e). 

Hos 2 er squama forholdsvis lang og smal, ca. 1,3 x læn- 

gere end bred. Længde å 4,8—5,2 mm, 2 4,6—4,9 mm. 

Arten lever på gyvel (Sarothamnus scoparius) og er en 

af de første mirider, der når imagostadiet. Dette sker alle- 

rede først i juni måned, og individerne uddør i løbet af 

juli. Almindelig overalt på gyvel. (D++++.S.NT.). 

3. Heterocordylus leptocerus (Kirschbaum) 1856. (Fig. 97). 

Ligner ovenstående art meget, men er lidt mindre og med 

en lidt smallere isse hos &. 2. antenneled er forholdsvis 
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kort, hos begge køn ganske lidt kortere end pronotums 

bredde. Corium mangler ofte det lyse parti fortil. 

Hos å ligner genitalorganerne meget forholdene hos H. 

tibialis. Venstre paramer er dog mere flad, hvor den midter- 

ste tand bøjer om (fig. 29f), og den under H. tibialis sidst- 
nævnte sklerotiserede stav er ofte delt mod spidsen (fig. 

29g). 

Hos 2 er squama forholdsvis kort og bred, højst 1,2 x 

længere end bred. Længde å 4,2—4,8 mm, 9 4—4,3 mm. 

Arten lever ligeledes på gyvel (Sarothamnus scoparius), 

men træffes også på vissearter (Genista). Imago optræder 

fra midt i juni og uddør i begyndelsen af august. Den fin- 

des sammen med foregående art, men er langt mere spredt 

og sjælden. Herhjemme er den kun fundet i Midtjylland 

(Funder, Hjerl Hede). (D+.S.NT.). 

4. Heterocordylus genistae (Scopoli) 1763. 

Ligeledes sort med hvide let affaldende skælhår og med 

fine, lyse hår. Antennerne er sorte. 2. led er tydeligt ten- 

formet fortykket hos 9, mindre udtalt hos å og tydeligt 
kortere end pronotums bredde, ligeledes mindst udtalt hos 

åg. Isse: øjebredden er hos å ca. 2, hos 2 ca. 2,33. Benene 
er sorte, og tibierne har fine, sorte torne. 

Hos å er højre paramer kort og plump, tandet langs den 

distale rand og her med et tandet fremspring (fig. 29h). 

Venstre paramer er toarmet. Sanseknuden er stærkt udtruk- 

ket og tandet mod spidsen. Der findes enkelte tænder langs 

den distale rand, og hypofysen er fint udtrukket (fig. 29;). 

Vesica er forsynet med 3 sklerotiserede stave. Den ene er 

kort, og de to andre er lange og tynde, i spidsen tilbage- 

bøjede og tandede. Længde 4—4,5 mm. 

Lever på vissearter (Genista) særligt på farvevisse (Ge- 
nista tinctoria), sjældnere på gyvel (Sarothamnus scoparius). 
Imago findes fra sidst i juni til sidst i august. Spredt og 

sjælden. Hidtil kun taget ved Vejle og Randers. (D+.NT.). 



Fig. 29. Heterocordylus tibialis: a: Højre paramer. b: Venstre paramer. 

c, d og e: Vesicas sklerotiserede stave. Heterocordylus leptocerus: f: 

Venstre paramer. g: En sklerotiseret stav fra vesica (se teksten). 

Heterocordylus genistae: h: Højre paramer, j: Venstre paramer. 

Pseudoloxops Kirkaldy (Loxops Fieb.) 

Hovedet forholdsvis lille. 2. antenneled langt, 1,5—1,8 x (3. + 

4.) led. Genitalsegmentet hos $ meget stort. Kun een art: 

1. Pseudoloxops coccineus (Meyer-Diir) 1843. 

Påfaldende okkergul med symmetriske stærkt røde aftegn 

og langt, lyst håret. Antennerne er gule. 1. led er tykt og 
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distalt og meget længere end pronotums bredde. Issen er 

randet. Scutellum er rød med 2 gule pletter. Membranen er 

røgfarvet med røde årer. Femora er bredt røde distalt. Ti- 

bierne har lergule torne. 3. tarsalled er brunt. Længde 4—4,5 

mm. 

Lever på asketræer (Fraxinus), fortrinsvis store træer med 

mange frugter. Imago kommer frem i juli, og æggene læg- 

ges i august. I løbet af september dør imago bort. Ikke al- 

mindelig. Kun taget ved Vordingborg, Nykøbing F. og ved 

Svaneke. (D++.S.NT.). 

+ rødplettet og med mørke opstående hår. 2. led er rødt 

Fieberocapsus Carvalho et Southwood 

Hovedet forholdsvis stort. 2. antenneled kort, betydeligt 

kortere end 3. + 4. led. Kun een art: 

1. Fieberocapsus flaveolus (Reuter) 1870. (Fig. 98). 

Ensfarvet lysegul med fine gule hår. Sorte til sortbrune er 

kun øjnene, spidsen af clypeus og antennerne. 1. led er me- 

get smalt hvidgult proximalt og distalt. 2. led er smalt gult 

proximalt. 3. og 4. led er grågule. Hovedet er ret bredt, og 

issen er ikke randet. Tibierne har lyse torne. Arten er oftest 

brachypter og uden antydning af membran. Længde 2,5—3,5 

mm. 
Årten er nordisk og findes ikke i Midt- og Sydeuropa. 

Den lever på og mellem siv og græsarter på fugtige steder, 

men. er dog også fundet på mere tørre lokaliteter. Imago 

findes i juli og august. Spredt og ret sjælden. Fundet ved 

Ulvshale på Møn, ved Bøtø, Falster og Dommerby ved 

Skive. (D++.S.N.F.NT.). 

Orthotylus Fieber 

Slanke, ofte langstrakte, grønne arter, som ved en umiddel- 

bar betragtning kan minde meget om hinanden, men som 

ved nærmere undersøgelse er ret forskellige, både med hen- 

syn til behåringen og genitalapparatet. 
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Issen har ofte en nakkeliste. Pronotums sider og bagrand 

ér lige: 

Scutellum har en tværfure, og den forreste del er ofte gul- 

lig. Benene er lange og uden sorte pletter. Behåringen be- 

står dels af lange, oprette hår og dels af tilliggende, kru- 

sede, sølvskinnende hår. De sidste gnides meget let af og 

mangler derfor ofte. 

Hos & har paramererne og vesicas sklerotiserede stave 

meget forskellig udformning fra art til art. Ofte er det til- 

strækkeligt at betragte genitalsegmentet fra siderne og bag- 

fra. Højre paramer rejser sig i højre side og strækker sig 

ofte bagud. Venstre paramer, som kan være togrenet, stræk- 

ker sig bag om segmentets åbning. Normalt har de en stør- 

relse på 0,3—0,5 mm. På tegningerne er paramererne be- 

tragtede fra den mediale side. Hos 9 har k-strukturen be- 

tydning for bestemmelsen (se fig. 32). 

Slægten er delt i flere underslægter, som med mere eller 

mindre berettigelse kan betragtes som selvstændige slægter. 

Neomecomma Southwood er oprindelig beskrevet som slægt. 

De danske arter er i vid udstrækning monophage, og 

værtsplanten er enten træagtige vækster eller saltelskende 

urter. De overvintrer alle som æg. 

ARTSTABEL 

1. Alle oprette hår er for størstedelen sorte, sjældnere 

En me irakerne deteen sr 2: 

— Alle oprette hår er lyse. De tilliggende hår er brune el- 

HE ED i ryk akkord 9. 

2. Alle dækvingernes hår er sorte og oprette. Issen uran- 

det. Snablen når forbi baghofterne. (Underslægten Li- 

EINE ber sod smed. aud d l. ericetorum p. 174. 

— Dækvingerne med oprette mørke og tilliggende lyse hår. 

ERE sr AE ar Dials rede fodende 8. 

3. De oprette hår er brune og ret spredte. Tibier med lan- 

ge, lyse til gråbrune torne. Oversiden brunlig eller grå- 

gullig. (Underslægten Pinocapsus Southwood) ........ 

HS. valle aller, Jluertal 2. fuscescens p. 174. 



+ Debprette: hår:er sorte] sætere 4. 

. Membrancellerne grå. Snablen kort, når højst til midt- 

hofterne. Tibier med brune eller sorte torne. (Under- 

slægten Neopachylops Wagner). På gyvel (Sarotham- 

BUT nd lse ease seen 5, 

Membrancellerne hyppigst grønne. Issen tydeligt ran- 

det. Snablen lang, når baghofterne hos arter under 3,5 

mm. Når den kun til bagranden af midthofterne, er ar- 

ten over 3,5 mm, og membrancellerne er grønne. Tibi- 

ernes torne er lyse eller rødlige. (Underslægten Melano- 

ther Reed sand doms mal vene RE ni 

. Snablen meget kort, når kun lidt forbi forhofterne. Isse: 

øjebredden os ca. 16; hos QL 25 sa ned. 1 al 

Fa TED 945 TS Tr ARE SES T EL S 4: FIT NER 1 ass 3. virescens p. 175. 

Snablen når midthofterne. Isse: øjebredden hos å ca. 
2, hos V' ca. 25. 150 ev nere af 6. 

. 8. antenneled ca. 0,75x 2. led. 4. antenneled ca. 0,33 x 

8: led. 2, led tydeligt kortere ehd 3 +41 usle 

ik 00 830 EAN SODS ta. Dog . 4. concolor p. 175. 

3. antenneled kun halvt så langt som 2. led og næsten 

2x'4/'led.'2. ledlængererete 305 47 el vi 00 ss ns Fe 

er X mlg lone. 8, FORTH MHNGELI 1 DING. IDE AERNÅR . adenocarpi p. 176. 

. Snablen når ikke forbi midthofterne. Membrancellerne 

grønne. Længde over 3,5 mm .. 5. flavosparsus p. 176. 

Snablen når baghofternes bagrand. Membrancellerne 

grå. Længden oftest under 3,5 mm. På saltelskende ur- 
ter ved baveb RE 0010 Fa RD SNORE SLA 8. 

. Grundfarven rød eller rødliggul til brun. De tilliggende, 

krusede hår er: korte pobredaid. sr rubidus p. 178. 

Grundfarven er grøn. De tilliggende hår er lange og 

tynde. Membrancellerne undertiden svagt lysegrønne .. 

SSR DSR NIL nor age seere . 6. moncreaffi p. 179. 

. Gorium. mørkebrun seller søde stn AS GR 10. 

Corium grøn, sjældnere hvidgul. (Underslægten Ortho- 
Mal LD AP ANDELE RSS EEN RE SETE SE RETRO SELE 5 URO & TØS EL, 

. 2. antenneled mindst 1,3 x pronotums bredde. Corium 

mørkebrun medialt, lateralt grønlig eller gullig. Anten- 
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16. 
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ner grågule. (Underslægten Neomecomma Southwood) 

ERNE rl GÅ vig Es 7. bilineatus p. 179. 

2. antenneled kortere. Corium ensfarvet grågul. 1. og 2. 

antenneled mørkebrune til sorte. En arktisk art ........ 

0 ANA einn + K8, 3 lusene lejre . boreellus p. 180. 

. Corium saftiggrøn og ikke gennemsigtig. 2. antenneled 

længere end 3. + 4. led. Venstre paramer togrenet .. 12. 

Corium grønlig til hvidliggul og gennemsigtig. Venstre 

BE ERE ORKER 57 lee Bien alen konti sunn.o 14. 

. Membranens årer grønne. Coriums siderande udadbøj- 

HEE AE gule. 6 60 vad erne 8. marginalis p. 180. 

Membranens årer gule eller gulrøde. Corium helt grøn 

ie Anhalt ns al elve 15, 

. Længde ca. 4,5—5,3 mm. Hoved, pronotum og antenner 

BER KORS eee snedkeri 9. virens p. 181. 
Længde ca. 5,3—6 mm. Oversiden glinsende grøn. 1. an- 

tenneled sort hos-3 ls 10. flavinervis p. 182. 

. Hvidgul til okkergul, sjældnere svagt grønlig. Mem- 

branens årer gule. 2. antenneled 2 x 3. led eller mere .. 

BERN ES AM Is dyden dale . 11. tenellus p. 182. 

Grøn, ofte gulnet efter døden. Membranens årer grønne. 

ESkkenheled mindre end 2:x8. led soul. same. 15. 

l. antenneled på undersiden med en sort længdestribe .. 

HEE ERE. ER lazy Dok 2 Åg 12. nassatus p. 183. 

iFamtenneled udén sådan stribe 20. 240. son bede 16. 

l. antenneled ca. 0,7 x hovedets bredde og set ovenfra 

med. mere end 5 lange oprette hår. 2. antenneled med 

oprette hår, særlig proximalt .. 13. viridinervis p. 184. 

l. antenneled ca. 0,5 x hovedets bredde og set ovenfra 

med højst 4 lange, oprette hår. 2. antenneled uden op- 

ELEVER er JR ST Kaldes ed 27. 

Oversiden lyshåret med iblandede mørke hår. Snablen 

når kun lidt forbi midthofterne. Issen tydeligt randet .. 

ES SU EDIE VET UPØGENE 14. diaphanus p. 185. 

Oversiden tæt lyshåret uden mørke hår. Snablen når 

baghofterne: Tssen meget utydeligt randet . … … ..…...:: 

NE RTR BUR CA skil 15. prasinus p. 185. 
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1. Orthotylus ericetorum (Fallén) 1807. (Fig. 99). 

En lille glinsende lysegrøn art. Hoved, pronotum, scutellums 

forrand, coriums sider og cuneus er ofte X gule, sjældnere 

orangefarvede. Antennerne er næsten så lange som kroppen 

og snavsetgule, de yderste led er mørkest. Benene er grøn- 

gule og bagfemora fortykkede. Tibierne har fine, mørke 

torne. 

Hos å er genitalsegmentet stort. Højre paramer er tre- 

kantet. Venstre paramer er lang og krummet, sanseknuden 

er langhåret og fint tandet langs den konvekse, øverste, no- 

get indadkrummede rand (fig. 30a). De sklerotiserede stave 

er stærkt delte og fint tandede. Længde 3—3,5 mm. 

Arten lever på hedelyng (Calluna vulgaris), og imago 

træffes ret sent fra midt i juli til hen i oktober. Almindelig. 

(D++++.S.N.F.NT.). 

2. Orthotylus fuscescens (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden glinsende rødlig, gråbrun eller grågul. De oprette 

brune hår er ret spredte og ses undertiden tydeligst på pro- 

notums forrand. Den forreste del af scutellum er ofte oran- 

gefarvet. Hos å er dækvingernes sider næsten parallelle, 

hos 2 noget buede. Membranen er røggrå med brune eller 

gule årer. 

Antennerne er gulgrå, 2. led omtrent så langt som prono- 

tums bredde og lidt længere end 3. + 4. led. Benene er gul- 

grå. Snablen når lidt forbi midthofterne. 

Hos & har højre paramer 2 indadvendte udløbere, hvor- 

af den distale er tandet. Venstre paramer har 3 udløbere. 

Den proximale går opad til venstre for genitalkammeråb- 

ningen. Distalt på parameren findes en bagudvendt svagt 

tandet, spids arm og en fremadvendt lidt længere arm med 

but spids, som går helt frem på højre side af genitalkam- 

meråbningen (fig. 30b). De sklerotiserede stave er udelte og 

utandede. Længde 4,5—5 mm. 

Imago lever på fyr (Pinus) i juli og august måned. Den 

er ikke almindelig i vore nabolande, og herhjemme er den 

kun fundet ved Tisvilde. (D+.S.N.F.NT.). 
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3. Orthotylus virescens (Douglas et Scott) 1865. 

(chloropterus Kirschbaum) (Fig. 100). 

Oversiden stærkt grøn, matglinsende, undertiden med en- 

kelte små, gule pletter. Siderne er undertiden lysere hos 2. 

Hovedet er ofte mørkt hos å. Issen er tydeligt randet og 

med et utydeligt længdenedtryk i panden. Membranen er 

mørk iriserende med gråbrune årer. Antennerne er grønlig- 

gule, 1. led grønt eller gulbrunt, 2. led gulligrødt, mørkere 

distalt og ca. 1,2 x pronotums bredde. 3. og 4. led er sort- 

brune. Femora er grønne, tibierne er gulbrune, mørkere 

distalt og med sorte torne. Snablen når højst til midt mel- 

lem for- og mellemhofterne. 

Hos å er højre paramer trekantet med indadbøjede 
hjørner, det forreste er tandagtigt og stærkt sklerotiseret, 

det bageste er bladagtigt, afrundet. Venstre paramer har en 

langt udtrukket, langhåret sanseknude, hvis længde er ca. 

det halve af den spidse hypofyses arm (fig. 30c). Vesicas 

sklerotiserede stave er ugrenede og med utydelige tænder. 

Længde 4—5 mm. 

Lever på gyvel (Sarothamnus scoparius). Imago træffes 

fra sidst i juni til hen i august. Almindelig, ofte i mæng- 

der. (D++++.S.NT.). 

4. Orthotylus concolor (Kirschbaum) 1856. 

Ligner foregående art meget, men farven er knapt så græs- 

grøn. Dækvingerne er næsten gennemsigtige. Issen er utyde- 

ligt randet. Membranen er røggrå med gulgrå årer, hvoraf 

den mellemste ofte er grøn. Antennerne er grøngule. 1. led 

knapt halvt så langt som hovedets bredde, 2. led ca. 1,3x 

pronotums bredde. 3. og 4. led er brune. Femora er grønne, 

tibierne gulbrune med brune torne. 

Hos å er højre paramer som hos virescens, hjørnerne er 

dog noget mere udtalte og noget opadrettede. Venstre pa- 

ramer har en langt fladere sanseknude med lange tætstil- 

lede hår (fig. 30e). Vesicas sklerotiserede stave er tydeligt 

tandede. Længde 3,5—4,5 mm. 
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Arten lever ligeledes på gyvel (Sarothamnus scoparius), 

ofte sammen med O. virescens. Imago findes fra midt i juli 

til sidst i august. Almindelig udbredt. (D++++.S.NT.). 

Orthotylus adenocarpi (Perris) 1857. 

Ligner de 2 foregående arter meget. Farven er ofte bleg- 

grøn. Issen er utydeligt randet. Membranen er røggrå med 

lyse gulgrønne årer. Antennerne er brungule. 2. led er halvt 

så langt som hovedets bredde. 3. led er meget kort. Tibierne 

er sorte med mørkebrune torne. 

Hos å har højre paramer en stor indadkrummet tand 

på den ventrale rand og tænder distalt. På den øverste rand 

findes desuden en tandet lap. Venstre paramer er ret lille, 

sanseknuden er stor, afrundet og med lange hår. Hypofysens 

arm er ret lang og krummet, og selve hypofysen er spids 

(fig. 30d). Vesicas sklerotiserede stave er stærkt forgrenede 

og tandede. Længde 3,7—4,5 mm. 

Lever ligeledes på gyvel (Sarothamnus scoparius), hvor 

imago træffes i juli og august. Det er en atlantisk art, som 

er almindelig i England, hvor den optræder lidt tidligere 

end de to førnævnte arter. Den er fundet i Slesvig, men 

endnu ikke herhjemme. (D0.NT.). 

5. Orthotylus flavosparsus (Sahlberg) 1842. 

Grøn med små gule pletter og pletvist fordelte sølvhvide, 

tilliggende hår, derimellem med sorte, oprette hår. Calli er 

ofte gullige. Membranen gråbrun med grønne årer og 

grønne celler. Isse: øjebredden er hos & ca. 1,5, hos 2 ca. 

2,4. Antennerne er grønlige, 2. led lidt længere end prono- 

tums bredde og noget kortere end 3. + 4. led. Benene er 

grønne, tibierne med sarte gulbrune torne. Snablen når ube- 

tydeligt forbi midthofterne. 
Hos å er genitalsegmentet meget lille. Højre paramer er 

kun ca. 0,1 mm, bladagtig med lange hår. Venstre paramer 

er 0,25 mm. Sanseknuden er langt udtrukket og bøjet, tan- 

det yderst. Hypofysens arm er strakt i modsat retning og 



FT? 

Fig. 30. Paramerer hos Orthotylus set fra den mediale side. Til venstre 

den højre paramer. a: O. ericetorum. b: O. fuscescens. c: O. virescens. 

d: O. adenocarpi. e: O. concolor. f: O. flavosparsus. g: O. rubidus. h: O. 
bilineatus. j: O. marginalis. k: O. virens. 1: O. flavinervis. m: O. tenellus. 
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tandet distalt. Lige proximalt herfor findes en stor krum- 

met, stærkt sklerotiseret torn (fig. 30f). Vesicas sklerotise- 

rede stave er ugrenede og utandede. Længde 3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden ensfarvet grøn ..:....... 7. f. deflava Stich. 

Lever på arter af salturtfamilien (Chenopodiaceer), især 

hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), ved kysterne, men 

den træffes også inde i landet, blandt andet på mælde 
(Atriplex). Der er 2 generationer om året, og imago træffes 

fra midt i juni til september. Almindelig overalt. (D++++. 

S.N.F.NT.). 

Orthotylus rubidus (Fieber) 1874. 

En lille art, hvis overside oftest har en ret karakteristisk 

rødlig farve. Dækvingerne er uigennemsigtige, cuneus er rød 

og membranen røggrå med rødlige årer. Isse: øjebredden er 

hos å ca. 2, hos 2 ca. 2,4. Antennerne er rødlige, 2. led er 

lidt længere end pronotums bredde. Benene er rødlige, og 

tibierne har rødlige torne. 

Hos &å er paramererne meget enkle. Højre paramer er 

bladagtig med en indadbøjet sklerotiseret tand foroven. 

Venstre paramer er trekantet, sanseknuden indadbøjet og 

med få tænder. Hypofysen er snabelagtigt udtrukket og ind- 

adrettet vinkelret på sanseknudens flade, dens længde er ca. 

1/3 af paramerens bredde (fig. 30g). De sklerotiserede stave 

i vesica er ugrenede og utandede. Længde 2,5—3,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Ovérsiden ensfarvet mørkebrun 22. 22225 2 ele 

Så SODE ENS et BEDES BET ALENE . f. fusco-nigra Stich. 

Arten lever på fugtige saltholdige steder på arealer med 

salturt (Salicornia) og sodaurt (Salsola). Imago findes fra 

juli til sent på sommeren, idet der tilsyneladende er 2 ge- 

nerationer årligt. Nymferne er rødlige. Den er fundet på 

Slesvigs vestkyst og i Bohuslen, men endnu ikke herhjem- 

me. (D0.S.NT.). 
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6. Orthotylus moncreaffi (Douglas et Scott) 1874. 

En ret bred art, som i størrelse og bygning meget ligner den 

foregående. Oversiden har imidlertid en ensfarvet mat grøn 

farve. Membranen er røggrå med lysegrønne årer og i reg- 

len grå, kun sjældent lidt grønlige celler. Isse: øjebredden 

er hos å ca. 2,3, hos 9 ca. 2,9. Antennerne er grønlige, 2. 

led er ca. 1 x pronotums bredde. Ben grønlige, tibier med 

lyse torne. 

Hos & ligner paramererne meget forholdene hos rubidus. 

Venstre paramer har flere tænder på sanseknuden, hypofy- 

sen er udtrukket og ca. 1/2 x paramerens bredde. De skle- 

rotiserede stave er som hos O. rubidus ugrenede og utan- 

dede. Længde 2,5—3,3 mm. 

Farvevariationer: 

KYNSFEdet brunt; pronotum' mørkebrunt fortil .....:..... 

er ET] ZA AP HEN G f. bicolor Stich. 

RNEniden brunsort SIS SSL DUEL DS, f. fusco-nigra Stich. 

Arten lever som foregående på saltelskende planter. I Eng- 

land synes den at foretrække bevoksninger med stilkløs kile- 

bæger (Obione portulacoides). Nymferne er hos denne art 

grønne. Imago træffes i juli og august. Den er ligeledes 

fundet på den slesvigske vestkyst og ved Mandø Ebbevej 

først i juli. (D+.NT.). 

7. Orthotylus bilineatus (Fallén) 1807. (Fig. 101). 

Oversiden lys grålig til bleggrøn med brune tegninger. Ho- 

vedet har en brun længdeplet. Pronotum er brunlig langs 

siderne (%) eller ved baghjørnerne (9). Calli er undertiden 

mørke. Scutellum ofte med en brun trekantet plet. Clavus 

mørkebrun, lysere lateralt. Corium gulgrøn, brunlig medialt. 

Cuneus er lysegrøn, og membranen er røggrå med 4 brune 

årer. Issen er randet. 1. antenneled mørkebrunt, 2. led grå- 

brunt, ofte mørkere proximalt og distalt, knapt så langt som 

3. + 4. led, som er mørkebrune. Benene er grønne eller gul- 

grønne. Tibierne har sarte lyse torne. Snablen når til midt- 
hofterne. 
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Genitalsegmentet hos å er lille, knapt halvt så langt som 

de øvrige segmenter tilsammen. Højre paramer er ca. 0,25 

mm, langt, tykt og noget krummet distalt med en lille tand 

indenfor den fortykkede, afrundede spids. Venstre paramer 

er lidt længere, udelt, med en lille tandet sanseknude og en 

lang krummet arm (fig. 30h). Vesicas sklerotiserede stave 

er ikke delte eller tandede, men meget enkelt udformede. 

Længde 4,5—5,5 mm. 

Arten lever på bævreasp (Populus tremula). Imago træf- 

fes i juli og august. Almindelig udbredt, særligt i Jylland. 

(D++++.5.N.F.NT.). 

Orthotylus boreellus (Zetterstedt) 1840. 

Hoved, pronotum og scutellum er sortbrune. Oversiden iøv- 

rigt med en hvidgul behåring og med en gulbrun farve som 

hos bilineatus. Pronotum med en gulbrun median ($) eller 

en gulbrun plet og gulbrune baghjørner (2). Scutellum sort, 

hos 2 med gulbrun spids og sidevinkler. Dækvingerne gul- 

brune, lidt mørkere medialt. Antenner sortbrune eller sorte, 

lysere distalt. 1. led ca. 0,6x hovedets længde, 2. led ca. 

3 x I. led, 3. led kort. Ben gulbrune, tibier med gulgrå torne. 

Snablen når til midthofterne. 9 har kortere vinger end Å. 

Hos å& er højre paramer længere end venstre, med et 

kantet fremspring på midten og en takket spids. Venstre 

paramer har en langt udtrukket sanseknude, som er fortyk- 

ket og tandet distalt. Hypofysens arm er lang, smal og 

krummet. Længde ca. 4—4,5 mm. 

Arten er arktisk og lever på pil (Salix) i Skandinaviens 

lapmarker. Den er sydligst fundet i Våsterbotten i Sve- 

rige. (D0.S.N.F.). 

8. Orthotylus marginalis Reuter, 1884. (Fig. 102). 

En stor, oftest helt grøn art med en temmelig lang, lys be- 

håring. En gulfarvning kan finde sted på hovedet, på pro- 

notums og coriums sider, på scutellum og på bagsiden af 

bagfemora. Membranen er grå med saftig grønne årer. 
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Issen er tydeligt randet, antennerne grøngule. 1. led gul- 

brunt hos 2, ofte sortbrunt proximalt hos å. 2. led er lige- 

ledes ofte mørkere proximalt hos å. Snablen når kun til 

midthofterne. Benene er grønne, og tibierne har lyse torne. 

Hos & er højre paramer stor (0,6 mm), trekantet og med 

rørformet sammenbøjede, takkede hjørner. Venstre para- 

mer har samme størrelse og er togrenet, sanseknuden er 

langt udtrukket, behåret og lidt bøjet i spidsen. Hypofysens 

arm er ligeledes lang og bøjet (fig. 30j). Vesikas sklerotise- 

rede stave er stærkt forgrenede og groft tandede. Længde 

6—7 mm. 

Arten, som godt kan ligne Plesiocoris rugicollis, lever på 

forskellige løvtræer, særligt pil (Salix), men den tages også 

hyppigt på æbletræer (Pyrus). (D++++.S.N.F.NT.). 

9. Orthotylus virens (Fållen) 1807. 

Langstrakt med glinsende, grønne, gulhårede dækvinger. 

Hos å er antenner, hoved, pronotum og scutellum ofte 

sorte, sjældnere rødlige. Hos 9 er antenner og hoved grå- 

gule, mens pronotum og scutellum er grønlige med rødlig- 

gul forrand. Membranen er røgfarvet med rødliggule årer. 

Issen er randet, tydeligst hos 9. Snablen når midthof- 
terne. Benene er gulligtgrønne og tibierne med lysebrune 

torne. 

Hos å& er højre paramer bredest på midten, spidsen er 

krummet udad, og kroppen har på den øverste rand et tan- 

det fremspring. Venstre paramer har en but, tungeformet, 

behåret sanseknude. Hypofysens arm er lang, krummet og 

meget slank (fig. 30k). Vesikas sklerotiserede stave er lidt 

forgrenede og tydeligt tandede distalt. Længde 4,5—5,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved, pronotum og scutellum sortbrune hos å ........ 

BER EREAS, FEREESERNIGE Ps ED Da f. austera Sti. 

2. Hoved, calli og scutellums forrand sortbrune hos å .... 

SOL NTR TET sd fg ETS PERS DESSERTER f. nigrescens Sti. 
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3. Hoved, pronotum og scutellum grønne å gule ......... 

Nr RAD MrEnN one Fl . f. lutescens Sti. 

Lever på pil, særligt på femhannet pil (Salix pentandra) og 

på smalbladede pilearter. Imago træffes fra juli til septem- 

ber. Arten forekommer pletvist udbredt, men er ikke almin- 

delig. Fundet ved Svendborg, Hillerød og Tisvilde. (D++.S. 

F.NT.: 

10. Orthotylus flavinervis (Kirschbaum) 1856. 

En stor, langstrakt, glinsende grøn art med hvidgul behå- 

ring. Hovedet er rødligt eller gult og issen tydeligt randet. 

Pronotum er grøn, ofte med gule calli og forrand. Scutellum 

er grøn, forranden og undertiden også spidsen gul. Corium 
er gullig fortil. Cuneus er grøn, undertiden med gullig 

spids. Membranen er grå med gule årer. 

l. antenneled er hos å sort, undertiden lysere distalt. 

Hos Q er det gulbrunt. 2. led er gult eller gulbrunt. Snab- 

len når til midthofterne. Benene er gulgrønne, og tibierne 

har lyse torne. 

Hos & har højre paramer 3 tandede indadbøjede grene. 
Venstre paramer er lidt mindre og er togrenet, idet sanse- 

knuden, som er behåret distalt, er udtrukket. Hypofysens 

arm er slank, indadkrummet og spids distalt (fig. 301). Ve- 

sica har kun lidt delte, men tydeligt tandede sklerotiserede 
stave. Længde 5—6 mm. 

Arten lever på rødel (Alnus glutinosa), men er i England 

også taget på ahorn (Acer pseudoplatanus). Kun sjældent 

tages den på andre løvtræer. Imago findes i juli og august. 

Den mangler fra Norge. Herhjemme er den kun taget ved 

Nykøbing Falster. (D+.S.F.NT.). 

11. Orthotylus tenellus (Fållen) 1829. 

Smal, spinkel og bleg. Hele oversiden hvidgul til okkergul 

med ret kort gullig behåring. Membranen er farveløs med 

gule årer. Issen er randet, og de kulsorte øjne er stærkt ud- 

stående hos 3. Antennerne er bleggule, 1. antenneled er 
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tyndt besat med korte, lyse, tilliggende hår. 2. led er bety- 

deligt længere end 3. + 4. led. 4. led er påfaldende kort, kun 

ca. 0,3x 3. led. Snablen når næsten til baghofterne. Benene 

er hvidgule, tibierne med fine, gule torne. 

Hos å er genitalsegmentet meget lille og paramererne 

små, kun ca. 0,3 mm. Den højre er distalt trekantet, blad- 

agtigt udbredt, med indadkrummede hjørner, hvoraf det 

forreste og øverste har talrige tydelige tænder. Venstre pa- 

ramer er noget mindre, fortykket på midten og med en 

stump, sklerotiseret indadbøjet hypofyse (fig. 30m). De 

sklerotiserede stave i vesica er ret store, ugrenede og tyde- 

ligt tandede. Længde 4—5 mm. 

Arten lever fortrinsvis på ask (Fraxinus) og eg (Quercus), 

men kan også tages på andre løvtræer. Imago findes fra 

sidst i juni til ind i august måned. Ikke almindelig, men ret 

lokal. (D+++.S.N.F.NT.). 

12. Orthotylus nassatus (Fabricius) 1787. 

Ensfarvet lysegrøn med gul behåring. Dækvingerne næsten 

gennemsigtige, membranen farveløs, iriserende, med en lille 

græsgrøn plet i den store celle. Issen er randet og isse: øje- 

bredden er hos & ca. 1,6, hos 9 ca. 2,3. Antennerne er gul- 

grønne, l. led er tilliggende behåret og med omkring 2 op- 

rette lyse hår. På undersiden findes en å tydelig sort 

længdestreg, som meget sjældent mangler. 2. antenneled er 

stavformet og lidt længere end 3. + 4. led og ca. 1,2 x pro- 

notums bredde. Det er uden oprette børstehår. Snablen når 

ikke forbi midthofterne. Benene er grønne, og tibierne har 

sarte, gulbrune torne. 

å kendes nemt på det meget store genitalsegment og de 

meget store paramerer, som er næsten 1 mm lange. Højre 

paramer strækker sig bagud og er her bredt afrundet. På 

den øverste rand findes en tandet tungeformet lap, som 

strækker sig fremad. Hypofysen på venstre paramer stræk- 

ker sig langt bagud, paramerlegemets øverste rand har på 

midten et kort stykke med små tænder og forneden en bred 

lap med 2 næbformede tænder (fig. 31a). De sklerotiserede 
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stave i vesica er forgrenede og tandede. Længde 4,5—5 mm. 

Arten lever på forskellige løvtræer, særligt lind (Tilia) og 

eg (Quercus). Imago findes fra juli til september. Ret stede- 

gen. Taget i Søndermarken og ved Vordingborg, Hillerød, 

Svendborg og Stoholm J. (D+++.S.F.NT.). 

13. Orthotylus viridinervis (Kirschbaum) 1856. 

Ligeledes lysegrøn med gullig behåring. Dækvingerne er 

dog knapt så gennemsigtige som hos foregående art. Mem- 

branen er farveløs med en grøn aflang plet i den store celle. 

Issen er tydeligt randet. Isse: øjebredden er hos å ca. 2, 

hos 29 ca. 2,2. 1. antenneled er lyst tilliggende behåret og 

forsynet med 6—8 oprette mørke børstehår. 2. led er tillig- 

gende behåret og med oprette hår, særlig proximalt. Det er 

ca. 1,4 x pronotums bredde og hos 9 lidt længere, hos å 
meget længere end 3. + 4. led, som er mørke. Snablen når 

midthofterne. Benene er grønne. Forfemora har på under- 

siden en række opstående, lyse hår. Tibierne har lange, gul- 

brune torne. 

a meen b 

Fig. 31. Paramerer hos Orthotylus som fig. 30. a: O. nassatus. b: O. 

viridinervis. c: O. diaphanus. d: O. prasinus. 
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Hos å er genitalsegmentet og paramererne store. Højre 

paramer er størst, den er ret bred og strækker sig bagtil. 

Den øverste og underste rand er bugtede, og på den øverste 

rand findes 2 indadbøjede lapper, den forreste med en 

tand, den bageste med flere tænder. Venstre paramer er 

mere enkelt udformet med en tydelig stor sanseknude og en 

spids hypofyse (fig. 31b). Vesika har et antal meget slanke, 

snoede og fint tandede, sklerotiserede stave. Længde 5—5,5 

mm. 
Arten lever på ælm, særlig skovælm (Ulmus glabra). Imago 

findes fra begyndelsen af juli til sidst i august. Almindelig 

udbredt. (D++++.S.N.F.NT.). 

14. Orthotylus diaphanus (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden grøn med oprette, hvidlige hår. Dækvingerne er 

bleggrønne og gennemsigtige og forsynet med spredte mørke 

tilliggende hår. Øjnene er store, særligt hos $, og isse: øje- 

bredden er hos å ca. 1, hos 2 ca. 1,9. Antennerne er grøn- 

gule. 1. led er knapt 0,5 x hovedets bredde med mørke til- 

liggende hår og omkring 3 mørke, kraftige, oprette hår. 2. 

led er meget kraftigt hos og her ca. 1,5, hos Q ca. 1,2 x 
pronotums bredde. Benene er lysegrønne. Forfemoras under- 

side har en række lange oprette, lyse hår. Tibierne har sarte, 

lyse torne. Hos å er genitalsegmentet meget lille. Venstre 

paramer er trekantet, afrundet distalt og i hjørnerne med 2 

indadrettede, sklerotiserede spidser, hvoraf den nederste er 

længst. Højre paramer er ganske enkel og har på spidsen 

en indadrettet totakket spids (fig. 31c). De sklerotiserede 

stave er små, udelte og utandede. Længde 4—5 mm. 

Arten lever på pil (Salix), og imago træffes fra juli til 

sidst i august. Almindelig, men ret spredt. Damhussøen, 

Dyrehaven, Århus, Stoholm J. (D+++.S.NT.). 

15. Orthotylus prasinus (Fallén) 1829. 

Oversiden ensfarvet grøn, som hos de foregående arter. 

Dækvingerne gennemsigtige bleggrønne eller gulgrønne. 
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Membranen farveløs. Antenner gulgrønne. 1. led ca. 0,6x 

hovedets bredde med 1-2 oprette lyse børstehår. 2. led 

slankt ca. 1,4 x pronotums bredde og næsten så langt som 

3. + 4. led. Ben gulgrønne, forfemora uden lange oprette 

hår. Tibier med sarte gulbrune torne. 

Hos å er genitalsegmentet meget stort. Venstre paramer 

strækker sin fremtrukne sanseknude næsten bag om genital- 

kapslen, og er på indersiden forsynet med en tandet lap. 

Hypofysen er todelt. Højre paramer har på sin øverste rand 

en tungeformet, opadrettet lap. Spidsen har et indadbøjet, 

tandet fremspring, som in situ griber ind i højre paramers 

tandede lap. Højre paramer er endvidere kraftigt tandet 

langs hele den underste rand med de største tænder proxi- 

malt (fig. 31d). De sklerotiserede stave i vesica er grenede 

og tandede. Længde 4,5—5,5 mm. 

Arten lever på ælm (Ulmus), sjældnere på hassel (Cory- 

lus) og eg (Quercus). Imago findes fra først i august til ind 

i september. Almindelig, men ret stedegen. (D+++.S.N.F. 

NT.). 

Mecomma Fieber 

å og 2 af meget forskelligt udseende. å er altid macrop- 
ter, 2 næsten altid brachypter. Antennerne er meget lange 

og tynde. Kun een art (se dog Globiceps dispar): 

1. Mecomma ambulans (Fallén) 1807. 

(3 fig. 103. 2 fig. 104). 

å er langstrakt og fint lyshåret. Clavus er mørk. Corium 
og cuneus er gulgrå og gennemsigtige. Corium har bagtil 

lateralt ofte et mørkt aftegn, og spidsen af cuneus er mørk. 

Membranen er klar med mørke årer. Dækvingerne er meget 

længere end bagkroppen. Længden er ca. 4,5 mm. 

CC. har en oval krop, og oversiden er sort og gråhåret. 

Dækvingerne er hos den brachyptere form kun halvt så 

lange som bagkroppen og uden skillelinie mellem corium, 

clavus og cuneus. Membranen mangler eller er kun en smal 
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BED 
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Hede 

Fig. 32. K-strukturer hos Orthotylus. a: O. ericetorum. b: O. fuscescens. 

c: O. virescens. d: O. adenocarpi. e: O. concolor. f: O. flavosparsus. 

PRO bide": 0.” bilineatus! "j: O;marginalis; k: 'O: virens. 1: 

O. flavinervis m: O. tenellus. n: O. nassatus. o: O. viridinervis. p: O. 

diaphanus. r: O. prasinus. (Efter Southwood 1953, omtegnet). 

søm. Længden hos den brachyptere form er 3—4 mm, mens 

den macroptere er 4,535—5 mm. 

Hos begge køn er hoved og pronotum sorte, og issen har 

ofte en gul plet ved hvert øje. Antennerne er sorte, 1. led 

hos 2 er undertiden lidt lysere proximalt. 3. og 4. led er grå 
eller sorte og meget tyndere end 1. og 2. led. 

Arten ligner meget Orthonotus rufifrons, men hos denne 

er 3. og 4. antenneled lysegule, og hovedet er rødt hos 2. 

Den lever på urter på skyggefulde steder, særligt i skov- 

bryn eller lysninger i skove. 92 fanges langt sjældnere end 

å. Imago træffes fra sidst i juni til september. Almindelig. 

(D++++.5.N.F.NT.). 

Cyrtorhinus Fieber 

Altid macropter. Issen urandet. Antennerne meget lange. 

Kun een art: 
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1. Cyrtorhinus caricis (Fallén) 1807. (Fig. 105). 

Langoval og fint lyst håret. Hoved, pronotum og scutellum 

er sorte eller mørkebrune. Issen har en stor, hvidgul plet 

ved hvert øje. Antennerne er sorte eller meget mørke. Dæk- 

vingerne er grønlige, men den mediale del af clavus og co- 

rium er brunlig, mest udtalt hos &. Membranen er lyse- 
brun med brune (2) eller grønne (9) årer. Benene er korte 

og ensfarvet lysegrønne eller gule. Tibierne har sarte, lyse 

torne. 3. tarsalled er mørkt. Længde 3—4 mm. 

Arten lever på sivarter (Juncaceae) og halvgræsser (Cy- 

peraceae) på fugtige steder. Den tages ved ketsning ved 

moser og søer sammen med T'eratocoris paludum og Poly- 

merus palustris. Imago findes fra juli til september. Ret 

stedegen, men ikke sjælden. (D+++.S.N.F.NT.). 

Phylinae (Douglas et Scott) (Plagiognathinae Osch.) 

En meget artsrig og forskelligt udseende underfamilie. Pro- 

notum er uden halsring. 3. tarsalled er slankt og længere 

end 1. led. Arolierne er børsteformede og 4 vanskelige at 

se. De her omtalte slægter tilhører alle slægtsgruppen Phy- 

lini, og her findes altid pseudoarolier, som er bladagtige og 

af forskellig længde. 

Hos å er genitalsegmentet lille. Venstre paramer er 

størst. Den har en udtrukket sanseknude, som giver parame- 

ren et karakteristisk udseende (fig. 5c). Højre paramer er 

lille og tynd. Vesika er langstrakt og forsynet med 1—2 

stave. 

Med undtagelse af Chlamydatus evanescens sker overvin- 

tringen hos alle arter i ægstadiet. 

Tabellerne kan kun anvendes for de her beskrevne arter. 

SLÆGTSTABEL 

1. Hovedet fremstrakt og stærkt forlænget. Set fra oven 

er clypeus stor og bredt afrundet fortil (fig. 33b). Set 

fra siden er clypeus stærkt fremstående, og gena er meget 

bred (fig Bal ve ons ne Amblytylus p. 192. 
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Hovedet oftest nedadbøjet og kun sjældent forlænget. 

Set ovenfra er clypeus i disse tilfælde mere spids fortil 

(fig. 33d), og set fra siden er clypeus og gena meget 

10] 05 147 ode able need bide 2. 

. Tibiernes torne er gule eller lysebrune og udgår ikke 

HEER AIR and nen Ear 8: 

SIRK torne er. sorte eller brunes il sasn.enes 6. 

. Hovedet fremstrakt og langt. Stykket foran øjnene på 

længde med øjéts bredde (fig. 33c) "0... armene. 4. 

Hovedet kortere. Stykket foran øjnene meget kortere 

EGE 1 sa hanne lg EAD CA 

. 2. antenneled + sort. % macropter, 9 brachypter ..... 

EET eders NER . Orthonotus p. 195. 

&. antenneled helt lyste 0400 olie ban Phylus p. 195. 

. Kroppens længde over 4 mm. På bævreasp (Populus tre- 

ES as møje miss Brachyarthrum p. 197. 

Kroppens længde højst 3,5 mm. På fyr (Pinus) ........ 

ALENE JT TS as Selsø . Plesiodema p. 198. 

LL øds 
(0006 

Folbyn 33. Phylinae. a: Hovedet hos Amblytylus set fra siden. b: Det 

samme set fra oven. c: Hovedet hos Orthonotus rufifrons set fra siden. 

d: Det samme set fra oven. e: Hovedet hos Criocoris crassicornis set fra 

siden. Derefter kløer og pseudoarolier hos f: Lopus decolor. g: Macrotylus. 

h: Hoplomachus. j: Megalocoleus. k: Placochilus. 
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. Midttibiernes torne udspringer ikke fra sorte punkter, 

eller højst fra utydelige, dårligt afgrænsede, mørkere 

punkter (Åtractotomus magnicornis). Tibierne næsten 

altid lyse; aldrig sorte. 4 m' sk DRE SEK ERR rå 

Midttibiernes torne udspringer fra X tydelige sorte 

punkter. Hvor tibierne er sorte eller mørkebrune ses 

disse punkter; dog sikke 18015 sb me ser SEE 18. 

. Oversiden med sølvglinsende, tilliggende, krumme hår 

og med mørke halvtoprette almindelige hår ........ 8. 

Oversiden uden tilliggende, sølvglinsende hår ..... 10. 

. Clypeus stærkt fremstående. Set fra siden er afstanden 

fra spidsen af clypeus til øjets underste kant næsten 

øjets højde (fig: 3307 indere fyn lede gl Criocoris p. 198. 

Clypeus meget mindre fremtrædende”. 28222008 28. 9. 

. 2. antenneled stærkt kølleformet eller tenformet op- 

svulmet. Undertiden er det cylindrisk hos $, men da 

er længden mindre end 10x diameteren. Issen svagt 

randet eller kun med en kant ...... Atractomus p. 200. 

2. antenneled cylindrisk, stavformet og længden mere 

end 10 x diameteren. Issen AX skarpt randet (fig. 8m) .. 

ER Eee Es fl SENERE TR Phoenicocoris p. 202. 

Pseudoarolierne meget store og ovale, når forbi kløernes 

spids (fig. 33f). Hos 29 er øjnene fjernet fra pronotums 
borrandee 55 SPRE 1 ARREER NR, HS SAR 7 GAS PMR Lopus p. 205. 

Pseudoarolierne når ikke forbi kløernes spids ...... LE: 

Kløerne små og regelmæssigt stærkt krummede med en 

tydelig basaltand. Pseudoarolierne lange og spidse og 

kun sammenvoksede med kløerne på et kort stykke (fig. 

BUE 6 he hen Feed enn Macrotylus p. 205. 

Kløerne anderledes. Pseudorolierne lave og sammen- 

voksede med kløerne på et forholdsvist langt stykke 

(fh: 330, og k) SUTTER RE 3 00 BRS 12. 

Kroppens længde. højst-ca.…3. OM 610.07 slet n tå 13: 

Kroppens "længde næsten åltid'over 3 mi 1. 11'50,0 14. 

Hoved, pronotum,og scutellum. sorte 55 strike 

rad lyset se sene, . Chlamydatus p. 207. 
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Hovedet sort med en gul plet ved hvert øje. Pronotum 

sørtbrunt, ofte med gule aftegn. ...... Tytthås p212. 

Pseudoarolierne store, når over halvvejen af kløernes 

SE Se I IST SEN IIUSARNSN NESS USE 15. 

Pseudoarolierne små og vanskelige at se (fig. 33k) .. 16. 

Bagtarsens 3. led så langt som 2. led. Kløerne vinkel- 

bøjede på midten, den distale del næsten lige (fig. 33h) 

TA MOR BENENE NERE SE SER . Hoplomachus p. 214. 

Bagtarsens 3. led kortere end 2. led. Kløerne stærkest 

krummede på den distale halvdel (fig. 33j) ........…. 
BENE SE sted. føleren in. | . Megalocoleus p. 214. 

Kroppens længde over 4,5 mm. Oversiden blålig og 

kraftigt sorthåret. På blåhat. (Knautia). si si 

BER E mr huden seks. sg x Placochilus-p 216. 

Kroppens længde under 4,5 mm. Oversiden ikke blålig 

EKS DE + BØDER 50, DASE sf TX 

Tibiernes torne meget fine og kortere end tibiernes dia- 

meter. Oversiden næsten ubehåret. Pronotums sider og 

bågråand konkave. På græs og urter ved havet …....…. 

EST rk es BkR WS 3 Conosthetus p. 216. 

Tibierne med kraftige, lange torne. Oversiden tydeligt 

håret. Pronotums sider og bagrand lige eller konvekse 

71,3. SAUL BRAHE. . Åsciodema p. 218. 

. Snablen når ikke forbi forhofterne, og 2. antenneled er 

REE ESS TER 03 dense ne Harpocera p. 219. 

Snablen er længere, og 2. antenneled er længere end 3. 

eee 0 reel, An Klak eeern > Jon mus SÅR 19. 

. Oversiden med sølvglinsende, tilliggende hår og med 

kMuklise, halvt oprette hår. …… 10 oc farsi. den 20. 

Oversiden uden sølvglinsende tilliggende hår ...... 22, 

. Dækvingerne tæt besat med små runde, mørke pletter .. 

eee NINE Ed .. Compsidolon p. 226. 

Dækvingerne uden sådanne pletter, men undertiden ure- 

EET FEED NEED SER SASREN TT ondere sssnen am 
. Issen a skarptrandet (fig. 8m), undertiden tydeligst ved 

HEER ARNE ba SALE sl ste Sthenarus p. 221. 

Fee bøjet med en fin rand 2 2 Psallus' p. 225. 
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Kroppens længde over 4,5 mm. Pseudoarolierne lange 

og smalle og kun sammenvoksede med kløerne på et 

kort stykke: På' regnfåang (Tanacetamn MG 

ES PSSTESEE ESS REDE ETT SSRI I ER 7 Oncotylus p. 246. 

Kroppen meget sjældent over 4,5 mm. Pseudoarolierne 

brede og sammenvoksede med kløerne på et langt styk- 

VSSE ANSE HULE SONDE HESS ÆRES SES EE STARR 05 HENTE TABEL TS PRT 0 PL 23. 

Hovedet meget bredt, og 2. antenneled højst ganske lidt 

længere end hovedets bredde. Kroppens længde højest 

Bd am AE SNE PAPIRER SES 24. 

Hovedet smallere. 2. antenneled betydeligt længere end 

hovedeti-brehie” 5003 SØ. SELE as KURDERE Rage 25. 

”" Dversiden. sortishutid] JAN DÅ Chlamydatus p. 207. 

Oversiden gullig eller grålig i forskellige nuancer ..... 

Ll ARAN SAYSN EIN TANS MLNK fg sner . Campylomma p. 246. 

. Issen med en tværgrube ved hvert øje. Tibierne uden 

tydelig afgrænset sort plet helt proximalt. På pil (Salix) 

ER KUMINAGNSE KER dAL. BRFSR Monosynamma p. 247. 

Issen uden tværgruber. Tibierne oftest med en tydelig 

soft plét'hel 'proximalt … 5. 4. Plagiognathus p. 250. 

Amblytylus Fieber 

Adskiller sig fra de andre slægter ved, at hovedet er stærkt 

fremstrakt og clypeus stærkt fremstående. Ovenfra ses genae 

tydeligt, og set fra siden er profilen af clypeus næsten halv- 

cirkelformet. Endvidere ligger den øverste afgrænsning af 

clypeus over øjets midte (fig. 33a og b). Pronotums sider er 

fortil <X skarpkantede, særligt hos 9, og forranden er kon- 

kav. Snablen når forbi baghofterne. 

Arterne holder til på tørre steder og overvintrer som æg. 

ARTSTABEL 

l. 1. antenneled lidt længere end issens bredde. Pronotum 

med 2 brede, brune længdestriber langs siderne ........ 

re re std RAT Eee ne SAN 4003 0 . 1. albidus p. 193. 
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- 1. antenneled betydeligt kortere end issens bredde. Pro- 

notum uden mørke længdestriber .................. sd 

2. Oversiden med kraftige sorte hår mellem de blødere, lyse 

Mar Helle er særlig tydeligt lateralt 22. es anes ede 

ERE FAD. SISSE TEL aa . 2. nasutus p. 193. 

Seer kun med lyse Båd] oewan. de bo ma 8. 

3. Membranen helt mælkehvid. Dens bageste del og den 

bageste del af cellerne halvmåneformet mørke ......... 
eee ed ENE kd ede delicatus p. 194. 

- Membranen røggrå uden sort bagrand ................ 

URENT. SER 3. brevicollis p. 194. 

1. Amblytylus albidus (Hahn) 1834. 

Oversiden hvidlig til lys gulbrun, tæt og fint hvidhåret. Ho- 

vedet lysebrunt med hvidgul bagrand. Pronotums brune stri- 

ber fortsætter over scutellums sidehjørner og fortsætter på 

corium. Membranen er brunlig med hvide årer. 

Isse: øjebredden er hos $ ca. 2,4, hos 2 ca. 3. 1. og 2. 

antenneled er lysegule, 3. og 4. led grågule. Benene er lyse- 

gule, tibierne med mørkebrune torne, og tarsen er brun. 

Længde 5—6 mm. 

Arten lever på sandede steder på græsarter som hejre 

(Bromus) og navnlig på sandskæg (Corynephorus canescens). 

Imago træffes i juli og august. Det er en sydeuropæisk art, 

som herhjemme kun er truffet enkelte steder, blandt andet 

ved Rørvig, Tisvilde og i en klit ved Grenå. D++.5S.NT.). 

2. Amblytylus nasutus (Kirschbaum) 1856. (Fig. 106). 

Oversiden hvidgul til grønlig. Hoved, pronotum og scutel- 

lum med en lys median. Dækvingerne å brunt tegnede, ly- 

sere lateralt. Membranen brungrå med hvide årer. Isse: øje- 

bredden er hos & ca. 2,7, hos 29 ca. 3,5. Antennerne er lyse- 

gule, 1. led ofte grønligt, 3. og 4. led ofte a mørke. Snab- 
len er lang og når hos å& næsten til bagkroppens midte. 

Benene er gulgrønne og tæt lyst hårede. Femora er mørkere 
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distalt og undertiden fintprikkede. Tibierne har lysebrune 

torne, og 3. tarsalled er sort distalt. Længde 4—5 mm. 

Arten lever på forskellige græsarter (Graminaceae), og 

imago træffes fra sidst i juni til ind i august. Det er lige- 

ledes en sydlig art, som tilsyneladende ikke er sjælden i den 

sydlige del af landet. (D+++.S.NT.). 

3. Amblytylus brevicollis Fieber, 1858. 

Oversiden hvidgul eller grålig. Hovedet rødliggult med 

strågule aftegn. Calli ofte lidt mørkere rødlige ligesom scu- 

tellums forrand. Dækvingerne næsten gennemsigtige med 

lyse sider. Membranen røggrå med gulhvide årer. 

Isse: øjebredden er omtrent som hos A. albidus. Prono- 

tums bredde er mere end 2 x længden. Antennerne er gule, 

3. og 4. led er mørkere og tilsammen tydeligt længere end 

2. led. Længde 4—4,5 mm. 

Lever som de foregående arter på tørre områder med 

græsser (Graminaceae) og angives særlig at foretrække ud- 

spærret dværgbunke (Aira caryophyllea). Imago træffes fra 

begyndelsen af juli til sidst i august. Den er truffet flere 

steder her i landet blandt andet ved Randers, Strib, Tis- 

vilde, Snogbæk og Silkeborg. (D++.NT.). 

Amblytylus delicatus (Perris) 1857. 

Oversiden lysegrøn til gulgrøn, lysere end foregående, og 

med lang, hvidlig behåring. Pronotum og scutellum med 

en lys median. Antennerne er gule, benene ligeledes bleg- 

gule, femora med små, mørke punkter i rækker. Tibiernes 

torne er lange og blege. Snablen når forbi baghofterne. 

Længde ca. 4,5 mm. 

Arten lever navnlig på kuglemuseurt (Filago germanica) 

på tørre, sandede marker. Det er en sydlig og vestlig art 

(ret almindelig i England og Frankrig), som er fundet på 

en lokalitet i det østlige Holsten. Lokaliteten er nu øde- 

lagt. (D0.NT.). 
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Orthonotus Stephens (Byrsoptera Spinola) 

å og 29 af meget forskelligt udseende. $ er altid macropter 

og langstrakt, 9 er altid brachypter og kort ægformet. Bag- 
tarsens 2. led er mere end 2 x 1. led og tydeligt længere end 

3. led. Hos os kun een art: 

1. Orthonotus rufifrons (Fallén) 1807. 

(& fig. 107. 2 fig. 108). 

å har et sort eller mørkebrunt hoved. 1. og 2. antenneled 

er sorte, mens 3. og 4. led er lysegule. Pronotum er stærkt 

udvidet bagtil og har en konkav bagrand. Corium er mørke- 

brun, og cuneus er lys og delvis gennemsigtig. Længde 4—4,5 

mm. 

C har et gulrødt hoved. 1. antenneled er lysegult, mørkt 
proximalt. 2. led er ligeledes lysegult, smalt sort proximalt 

og bredt sort distalt. 3. og 4. led er lysegule. Pronotum er 

rundt og hvælvet med konkave sider og bagrand. Dækvin- 

gerne er stærkt billeagtigt hvælvede og uden rester af 

cuneus og membran, så kroppen næsten bliver pæreformet. 

Længde 3—3,5 mm. 

Hos begge køn er pronotum og scutellum sorte, og over- 

siden er gulhåret. Ben og tarser er lysegule. 

Arten lever på stor nælde (Urtica dioeca) på fugtig skov- 

bund. Imago træffes fra juli til september. Den er alminde- 

lig overalt. $, som meget ligner % hos Mecomma ambulans, 
træffes noget hyppigere end 2. (D++++.S.N.F.NT,). 

Phylus Hahn 

Kroppen er aflang med næsten parallelle sider, glinsende og 

fint, lyst håret. Set ovenfra er clypeus tydelig og hovedet 

næsten trekantet. Ben og antenner er lysegule og spinkle, og 

2. antenneled er meget langt. Snablen når til bagranden af 

baghofterne. Bagtarsens 2. led er tydeligt længere end 3. 

led. 

De hjemlige arter lever på eg eller hassel og overvintrer 

i ægstadiet. 



196 

ARTSTABEL 

1. Kroppens overside sort eller rødligbrun. På hassel (Cory- 

his: mrellumøl- 11005 30, jord rese SA gå l. coryli p. 196. 

- Kroppens overside gul til rødgul. På eg (Quercus) .... 2. 

2 Hovedet ork 4565 245 AG VON 2. melanocephalus p. 196. 

—. Hovedet gult Bl syld 050.55 om ke balliceps p. 197. 

1. Phylus coryli (Linné) 1758. (avellanae Meyer-Dir). 

Oversiden ensfarvet sort eller mørkebrun med fine grå hår. 
Antennerne er lysegule, 1. led dog brunt proximalt. Mem- 

branen er mørk med en lys plet ved spidsen af cuneus og 

med brune årer. Længde 4,5—5,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden lysere brunlig til rødbrun med rødbrun mem- 

ng Mn osbgnnn beses enten sek anser gas f. avellanae M.D. 

Arten lever på hassel (Corylus avellana) og findes fortrins- 
vist, hvor et større antal buske er samlede. Imago træffes i 

juli måned. Den er almindelig udbredt, men tilsyneladende 

hyppigst i den sydlige del af landet. (D++++.S.N.F.NT.). 

2. Phylus melanocephalus (Linné) 1767. (Fig. 109). 

Oversiden smukt rødliggul eller rengul og lyshåret. Hoved 

og underside kulsorte. Dækvingerne lange. Membranen gen- 

nemsigtig fortil, mørkt røgfarvede og uigennemsigtige langs 

bagranden og med gule årer. Antenner gule, 1. led mørkt 

proximalt. Længde 4,5—6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Kroppens overside hvidlig (immatur) ...... f. pallens F. 

2. Kroppens overside orangefarvet. Membranen ensfarvet 

REE KO ars CARNE RR sR ERR ER f. unicolor Sti. 

En let kendelig art, hvis imagostadie træffes allerede først 

i juli på eg (Quercus), men også på hassel (Corylus avel- 

lana). Den forsvinder ret hurtigt igen, og allerede i begyn- 

delsen af august er næsten alle borte. Almindelig overalt. 

(D++++.S.N.F.NT.). 
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Phylus paliceps Fieber 1861. 

Oversiden og antennerne er farvede som hos foregående art. 

Hoved og underside er okkergule eller lysegule og øjnene 

sorte. Membranen er overalt lys og gennemsigtig. Længde 

4,5—5,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Bagkroppens ryg- og bugside okkergul .... f. silacea Sti. 

Arten lever sammen med foregående på eg (Quercus), men 

er lokal og langt sjældnere. Den er fundet lige syd for El- 

ben og i Brandenburg. (D0.NT.). 

Brachyarthrum Fieber 

Slægten rummer i hele verden kun een karakteristisk art: 

1. Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858. 

Kroppen langstrakt med konvekse sider. Hos å er hele 

oversiden mørkebrun, kun forranden på både pronotum og 

cuneus er ofte lysere. Hos 2 er oversiden okkergul. Hovedet 

er sort med lys bagrand. Pronotum gult med mørkere for- 

hjørner og scutellum okkergul X mørkttegnet. 

Hos begge køn er membranen mørkebrun med ensfarvede 

årer. Antennerne er sorte. 1. led når langt foran spidsen af 

clypeus. 2. led er hos å stavdannet, tykt og helt sort, hos 

CQ tyndere proximalt og her smalt lyst. Øjnene er stærkt ud- 

stående hos $. Benene er gule med fine, brune torne. 3. tar- 

salled er brunt og på længde med 2. led. Snablen når midt- 
hofterne. Længde 4,5—5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Scutellum hos 9 med gule hjørner ..... f. trisignata Sti. 

Arten lever på bævreasp (Populus tremula) og træffes ofte 

sammen med Orthotylus bilineatus. Imago optræder fra 

sidst i juni til begyndelsen af august. Den er ikke alminde- 
lig, men sikkert ret udbredt i Jylland, hvor den er fundet 

ved Vejle, ved Ulstrup ved Randers og ved Stoholm J. 

(D++.S.N.F.NT.). 
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Plesiodema Reuter 

Her findes ligeledes kun een art: 

1. Plesiodema pinetellum (Zetterstedt) 1859. 

Mørkebrun til gulbrun og fint gråhåret. 9 altid lysest, en- 

ten helt lysebrun eller med mørkt hoved og pronotum. Scu- 

tellums sidehjørner ofte lyse. Forranden på cuneus ligeledes 

lys. Membranen brunlig med gulbrune årer og med en lys 

plet ved spidsen af cuneus. Antennerne er snavsetgule (29) 

eller brune (&) og 0,5 x kroppens længde. 2. led kortere end 

pronotums bredde. Benene lyse med sarte gulbrune torne, 

som ikke er længere end tibiernes diameter. Bagtarsens 3. 

led næsten så langt som 1. + 2. led. Snablen når forbi bag- 

hofterne, og dens 1. led er meget langt. Længde 2,5—3,5 

mm. 

Lever på nåletræer, særligt på skovfyr (Pinus silvestris). 

Imago træffes i juni og juli og lever formodentlig meget 

kort. Den er ret sjælden og er kun taget herhjemme ved 

Tisvilde. Den ligner meget Phoenicocoris obscurellus. (D+. 

S.N.F.NT.). 

Criocoris Fieber 

Overvejende sorte arter med tilliggende, lyse, buede hår 

og lange sorte almindelige hår. Set fra siden er clypeus 

fremstående og hovedet nedadbøjet. Pronotums forrand er 

konkav. 1. antenneled er kort, 2. led hos $ temmelig tykt 
og svagt krummet. Femora er sorte, lysere distalt. Tibierne 

er hvidgule, smalt sorte distalt og med sorte torne uden 

sorte punkter. Bagtarsens 3. led er lidt længere end 2. led. 

Arterne lever på snerre (Galium). 

ARTSTABEL 

1. Corium sort, kun undertiden med en åX smal lys bagrand. 

Cuneus sort med lys spids ........ l. crassicornis p. 199. 

- Corium sort, lys fortil, navnlig langs sømmen til clavus. 

Cuneus med lys forrand og smal lys spids, undertiden 

Barber HER ERE 1. 25 5 27E SERGE quadrimaculatus p. 199. 
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1. Criocoris crassicornis (Hahn) 1834. (Fig. 110). 

Oversiden helt sort, kun med de nævnte lyse aftegn. Mem- 

branen sort med lyse årer. Hovedet noget tilspidset, clypeus 

ses tydeligt ovenfra. Hos å er antennerne i reglen sorte. 

Hos 2 er de gule, 1. led er mørkere proximalt, og 3. og 4. 

led er ofte også mørkere. Snablen når baghofterne. Længde 

3—4 mm. 

Farvevariationer: 

l. 1. antenneled hos 9 bredt sort proximalt, 3. og 4. led 

KNN DEERE SS SE NR: f. tenuicornis Reut. 

& Alle antenneleddene ensfarvede gule ..........200rr4.… 

Eisenberg > . f. confinis Rey. 

Arten lever på snerrearter (Galium). Den træffes sammen 

med Charagochilus, men foretrækker tilsyneladende lidt fug- 

tigere områder. Imago findes i juli og august. Spredt og 

ikke almindelig. Fundet ved Bøtø Strand, Refsnæs, Nærum 

og ved Stoholm. (D++.NT.). 

Criocoris quadrimaculatus (Fallén) 1807. 

Oversiden ligeledes sort, men å varieret lyst farvet. Hove- 

det er mere nedadbøjet, så clypeus vanskeligt ses ovenfra. 

Antennerne er farvet omtrent som hos foregående art. Snab- 

len når midthofterne. Længde 2,5—3,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved og pronotum sorte, men bagtil med en gul rand. 

VISE ER TES ders f. marginata Sti. 
2. Som ovenfor, men pronotums bageste del er overvejende 

gul og med gul median. Hos Q ...... f. progressiva Sti. 

3. Clavus gul. Cuneus gul med et sort tværbånd. Hos å og 

HE i GL KEE FIDE BEG Edd f. flava Sti. 
4. Dækvingerne sorte, undertiden med hvid søm medialt. 

Kalllets) gul mediet brunt bånd. Hos & stene se deueesee… 

ES SENSE EST RR DES f. variegata Sti. 

5. Dækvingerne overvejende gule, men sorte bagtil. Cuneus 

hvidgul med et brunt bånd. Hos I og 2 1.......000… 
EEN be då led Flies . f. signoreti Sti. 
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6. Dækvingerne sorte, men corium meget smalt gul fortil 

og cuneus gul med et sort bånd. Hos å ..............… 

Arten lever på snerrearter, særligt på trenervet snerre (Ga- 

lium boreale) på tørre bakker. Imago findes i juli måned. 

Det er en nordøstlig art, som i Sverige og Finland er ene 

om at repræsentere slægten. Den er også fundet i Norge og 

i Balticum, men endnu ikke herhjemme eller i Tyskland. I 

Sverige er den meget sjælden sydpå, selv om den er taget 

helt ned i Skåne. (D0.S.N.F.). 

Atractotomus Fieber 

Oversiden helt sort, hos immature individer dog rødbrun 

med tilliggende hvidlige, krusede hår og kraftige oprette, 

mørke hår. Hovedet er nedadbøjet, clypeus og panden ret 

flad. Issen er urandet. Membranen er røgfarvet, meleret og 

med lidt lysere årer. Hos de omtalte arter er 1. og 2. an- 

tenneled sorte og 3. og 4. led tynde og gulhvide. 2. led er 

ofte stærkt fortykket. Femora er X mørke, sjældent helt 

sorte. Bagtarsens 3. led er på længde med 2. led. 

ARTSTABEL 

1. Tibierne ensfarvede mørkebrune. Kroppens længde 3,5—4 

mm, En nofdøstiige At ; 2 525 0x rv på > ARRENE NEN morio p. 

- Tibier gulbrune X mørkere proximalt og distalt. Krop- 

pik længde højst 3,65 MM 260600 044 ke 8 GK NS SR ER Å 

2. Længden højst ca. 2,7 mm. 2. antenneled kortere end 

hovedets bredde 775 2 FOT FA UN VS SS DE parvulus p. 

- Længden over 2,7 mm. 2. antenneled længere end hove- 

BENENE 2450 ss KERSBEN REN EEN SRE RK NREN ERA 8. 

3. Isse: øjebredden hos $ ca. 2, hos 29 lidt mere. 2. anten- 
neled kraftigt tenformet hos begge køn. På løvtræer .... 
SE. Le ES STUNT ALE SJARDRENS SU SISSE SE NENS AL SRE HS 2 1.-målt >. 7201. 

- Isse: øjebredden hos å ca. 1,4, hos 2 ca. 1,6. 2. antenne- 

led stavformet hos $, tenformet hos 9. På nåletræer ... 

HESS SAR TE ERR DST STRESSE . 2. magnicornis p. 201. 
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Atractotomus morio Sahlberg, 1883. 

Hovedet er sort med lys bagrand. Isse: øjebredden som hvs 

magnicornis. 2. antenneled er tenformet fortykket hos begge 

køn. Femora er sorte og tarsen mørkebrun. Længde 3,3—4 

mm. 

Arten lever på nåletræer, særligt på ædelgran (Abies). 
Den er nordøstlig og er i Skandinavien kun fundet i det syd- 
lige Finland. (D0.F.). 

1. Atractotomus mali (Meyer-Dtiir) 1843. 

Oversiden sort. Membranen sodfarvet med lyse årer, cubital- 

åren dog ofte mørk. 1. antenneled næsten trekantet. Tibierne 

er gule, ofte mørke på den proximale trediedel og helt 

distalt og med kraftige sorte torne uden sorte punkter på 

tibia. Tarsen er gul, 3. tarsalled ofte mørkt distalt. 

Hos å er vesicas sklerotiserede stav ret tyk og stor, kun 
ganske lidt krummet og distalt forsynet med en fin spids 

(fig. 34a). Længde ca. 3—3,7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Alle membranens årer røde eller brune ................ 

sno onanere eN DERES f. schlicki Sti. 

2. Hovedet sort med lys bagrand ........... f. collare Sti. 

3. Membranen med en lys, mørktrandet plet bag cellerne .. 

BENS ske Ek DENE oe El el f. britannica Sti. 

Arten lever på løvtræer, særligt tjørn (Crataégus) og æble 

(Pyrus). Imago træffes fra begyndelsen af juli til ind i au- 

gust. Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

2. Atractotomus magnicornis (Fallén) 1807. (Fig. 111). 

Oversiden er ofte lidt mere brunlig end hos foregående art. 

Membranen er sodfarvet, og alle årerne er lyse. 1. antenne- 

led er mere cylindrisk. Tibierne er gule, smalt sorte proxi- 

malt og ofte med utydelige sorte punkter. Tarsen er gul, 3. 

led oftest helt mørkt. Hos å er vesicas sklerotiserede del 

tynd og S-formet snoet og foran spidsen forsynet med en 

fin torn (fig. 34b). Længde 2,7—3,3 mm. 
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Arten træffes på gran (Picea). Imago findes i juli og au- 
gust. Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT.). 

AÅtractotomus parvulus Reuter, 1878. 

Oversidens farve som hos Atractotomus mali. 2. antenneled 

stavformet hos åg, svagt tenformet hos 9. Isse: øjebredden 

som hos Å. magnicornis. 'Tibier snavsetgule med små sarte 

torne i utydelige små punkter. Længde 2,2—2,7 mm. 

Årten lever på fyr (Pinus silvestris). Den er fundet i Ne- 

derlandene og Midttyskland. 2 99 er fundet i Sverige, på 
Gotland og i Uppland. (D0.S.). 

Phoenicocoris Reuter (Stenopsallus Wagner) 

Små sorte eller mørkebrune arter, som meget ligner Atrac- 

totomus. Oversiden har tilliggende, lyse krumme hår og al- 

mindelige halvtoprette, mørke hår. Issen er X skarpt randet 

(fig. 8m), og 2. antenneled er aldrig tenformet fortykket. Set 
fra siden er clypeus noget flad, men dog tydeligt synligt på 

det nederste stykke. Tibierne er <= brune med sorte torne uden 

sorte punkter. Femora er i reglen sorte, men lyse helt distalt. 

ARTSTABEL 

1. 2. antenneled ca. 0,9 x hovedets bredde. Antenner og ti- 

KAGE le RR Sk GE SKS NES BES modestus p. 202. 

2. antenneled tydeliet længere end hovedets bredde .. 2. 

2. 2. antenneled i reglen lyst. Membranen næsten glasklar 
rer Fre ned Jørn ss Blog or gr es ae 1. obscurellus p. 204. 

— 2. antenneled sort eller sortbrunt. Membranen mørkere og 

ERE 1 0 i 0 KEEL ALEE SELE SÅ 2. dissimilis p. 204. 

Phoenicocoris modestus (Meyer-Diir) 1843. 

Kroppen lille, ensfarvet sort eller sortrød med halvt oprette, 
fine korte grå hår og tilliggende, ret lyse, korte, krumme hår, 

som mangler på pronotum. Membranen er røgfarvet og celler- 

ne ofte mørkere. Isse: øjebredden er ca. 2 hos begge køn. An- 
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Fig. 34. Vesicas sklerotiserede dele hos a: Atractotomus mali. b: A. 

magnicornis. c: Phoenicocoris modestus. d: Ph. obscurellus. e: Ph. 

dissimilis. f: Fra venstre: Venstre paramer, theca og vesicas sklerotiserede 

stav hos Chlamydatus pulicarius. g: Det samme hos Ch. pullus. (c efter 

Wagner og Weber 1964). 

tennerne er gule og ret korte. Tibierne er gule, undertiden 

lidt mørkere proximalt. 

Hos å er vesicas sklerotiserede stav meget lille, stærkt 

snoet og på spidsen forsynet med 2 meget fine spidser (fig. 
34c). Længde 2,2—2,6 mm. 
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Farvevariationer: 

1. Farven dybt purpurrød. (immåture?). 2... ......-….…Å- 

Lever på fyr (Pinus). Imago træffes fra sidst i juni til sidst 

i juli. Den findes spredt og sjældent i det sydlige Finland, 

i Sverige og Holsten. Er endnu ikke fundet herhjemme. 
(D0.S.F.NT.). 

1. Phoenicocoris obscurellus (Fallén) 1829. 

Oversiden sort eller sortbrun med lyse, tilliggende hår over- 

alt og lange halvtoprette sorte hår. Antennerne er gule. l. 

led i reglen mere brunlig. 2. led ofte mørkt proximalt, sjæld- 

nere mere udbredt mørkt. Isse: øjebredden hos å er ca. 1,1, 

hos 2 ca. 1,5. Tibierne er snavsetgule og bagtibierne i reg- 

len noget mørkere. 

Hos å er vesicas sklerotiserede stav meget lang og tynd 

og stærkt snoet. Distalt findes en meget lang og tynd spids 

(fig. 34d). Længde 2,5—3,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Dækvingerne lidt lysere rødlige eller gråbrune (imma- 

Bute SEN Sadler heden ERE ERE RE f. griseofusca Sti. 

Arten lever ligeledes på fyr (Pinus), og imago træffes i juli 

og august. Ikke ualmindelig, men spredt. Tisvilde, Stoholm, 

Hals, Læsø. (D+++.S.N.F.NT.). 

2. Phoenicocoris dissimilis Reuter, 1878. 

Oversiden som hos foregående art, membranen dog mere 

uigennemsigtig. l. og 2. antenneled er sorte, 3. og 4. led 

snavsetgule. Isse: øjebredden er hos & ca. 1,5, hos 9 ca. 
1,8. Bagfemora er helt sorte. Bagtibierne er meget mørke, 

ofte lidt lysere distalt. For- og mellemtibier er snavsetgule. 

Hos å er vesicas sklerotiserede del kraftig og snoet. 

Distalt ender den spidst, men er her ikke så tynd som hos 

foregående art. Lidt proximalt for spidsen findes en mindre 
spids (fig. 34e). Længde 3,3—3,6 mm. 
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Årten lever på nåletræer, særligt på ædelgran (Abies), 

men også på lærk (Larix). Det er en sydlig art, som ikke er 

fundet i Nordtyskland eller vore nabolande. Herhjemme er 

den fundet på ædelgran ved Stoholm og i Troldeskoven ved 

Jels. Den optræder først på sommeren og lever tilsynela- 

dende ikke ret længe. (D+.). 

Lopus Hahn 

Oversiden fint korthåret. Pronotums sider konkave. Pseu- 

doarolierne meget store. Kun een art: 

1. Lopus decolor (Fallén) 1807. (Fig. 112). 

Oversiden tydelig mat og fint lyst håret. å er ofte gråbrun 

med lysere sider, 2 mere gulbrun. Calli ofte mørkere. Scu- 

tellum mørkt med 4 lysegule aftegn. Membranen grå med 

gulgrå årer. Issen er bred og øjnene forholdsvis små. Isse: 

øjebredden er hos å ca. 2, hos 29 ca. 2,6. Øjnene er noget 

fjernet fra pronotum, særligt hos 9. Antennerne er grå- 

brune til sorte og leddene ret tykke. 1. led er lidt kortere 

end issens bredde og 2. led lidt kortere end pronotums bredde. 

Snablen når midthofterne. Længde ca. 4—5 mm. 

Arten kendes let på de meget store pseudoarolier. Den le- 

ver på tørre udyrkede marker på græsser (Graminaceae). 

Imago optræder fra først i juli til midten af august. Almin- 

delig udbredt. (D++++.S.N.F.NT.). 

Macrotylus Fieber 

Oversiden tydelig og tæt sorthåret. Clypeus meget fremstå- 

ende og tydeligt afsat. Kløernes bygning er meget karakte- 

ristisk. De er små og stærkt krummede, ofte kun på længde 

med 3. tarsalleds tykkelse. Pseudoarolierne er frie og lange 

og når næsten til klospidsen. Basaltanden er meget tydelig 

(fig. 33g). For- og mellemtibier næsten ikke tornede, men 

bagtibierne med fine, sorte torne, som ikke er meget længere 

end hårene. 
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ARTSTABEL 

1. Pronotum bagtil med 3 brune eller sorte langagtige plet- 

HE TSLIDEEE RFS FED, SYV SENE AES cruciatus p. 206. 

- Pronotum uden sådanne aftegn bagtil .............. 2. 

2. 1. og 2. antenneled med sorte tegninger. Kroppens længde 

BREDT mr 6 sm sr sene ENKER l. paykulli p. 206. 

— 1. og 2. antenneled ensfarvede lyse. Kroppens længde 

RE EN 2. solitarius p. 207. 

Macrotylus cruciatus (Sahlberg) 1848. 

Aflang grågrøn. Hovedet lysegrønt eller gulliggrønt med 

sorte tegninger. Pronotum grågrøn, calli mørkt randede. 

Scutellum ligeledes grågrøn med sort median og forrand og 

med 2 gulrøde pletter lateralt. Membranen sort med hvid- 

grønne årer. Isse: øjebredden er hos 3 2,2, hos 2 ca. 2,6. 

Antennerne er sorte, kun 2. led er smalt hvidt proximalt. 

Ben grågrønne. Femora mørktplettede. Længde 5—6 mm. 

Denne art lever på almindelig mjødurt (Filipendula ul- 

maria). Det er en nordøstlig art. Den er fundet i det sydlige 

Finland, som tilsyneladende helt mangler de 2 andre arter. 

(D0.F.). 

1. Macrotylus paykulli (Fallén) 1807. (Fig. 113). 

Oversiden grøn til lysegrøn, tæt besat med sorte hår i plet- 

ter, hvorfor oversiden kan virke marmoreret. De sorte hår 

gnides meget let af. Hovedet er grønt, hos $ x sort. Pro- 
notum er grønt undertiden med brune pletter. Membranen er 

sodfarvet med hvide årer. En lille plet bag cuneus og en lig- 

nende mod membranspidsen er ligeledes hvidlige. Partiet 

mellem pletterne er meget mørkt, og membranen er næsten 

sort ved ydersiden. 

Antennerne er grønne, å sorte. 2. led er hos 9 så langt 

som pronotums bredde, noget længere hos 3. Benene er 

brunlige eller snavsetgrønne og tæt finthårede. Snablen når 

langt forbi baghofterne. 
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Farvevariationer: 

1. Helt lysegrøn. Mørke er kun calli og scutellums spids .. 

eee ale tee tå . f. fusconotata Sti. 

2. Som 1, men mørke er også hovedets spids, 2. antenneled 

proximalt, undersiden og femora ........ f. nigripes Put. 

3. Snavset grøn. Hoved, antenner og ben meget mørke eller 

eee Tin sne Ku f. nigriceps Reut. 

En lille, meget smuk og let kendelig art, som lever på mark- 

krageklo (Ononis repens). Imago kommer frem sidst i juni 

og forsvinder først i september. Almindelig overalt. (D++++. 

S.N.NT.). 

2. Macrotylus solitarius (Meyer-Dtir) 1843. 

Kroppen ret bred med næsten parallelle sider. Oversiden 

gulgrå til grågrøn. Dækvingernes årer ophøjede, blege og 

ubehårede. Coriums indervinkel ofte mørk. 

Membranen røggrå med lyse årer og iøvrigt mørkt og lyst 

tegnet. Antennerne snavset gulgrønne, tæt og kort sorthå- 

rede. 2. led noget kortere end pronotums bredde. Ben grå- 

grønne uden pletter. Kløerne lange og påfaldende tynde. 

Snablen når baghofternes bageste rand. 

Arten lever på skovgaltetand (Stachys silvatica), og imago 

træffes i juli og august måned. Det er en midteuropæisk art, 

som herhjemme kun er truffet på Lolland-Falster, ved Lun- 

deborg kirke på Østfyn, ved Vornæs Skov på Tåsinge og i 

et tilfælde ved Rude Skov på Sjælland. (D+.NT.). 

Chlamydatus Curtis 

Oversiden oftest helt sort med korte, brune til gule hår. Ho- 

vedet er næsten så bredt som pronotum, og issen er randet. 

2. antenneled er kortere end hovedets bredde. Dækvingerne 

er ofte forkortede. Femora er fortykkede og med 1—2 kraf- 

tige torne distalt på forranden. Tibierne er forsynede med 

sorte, undertiden parvist anbragte sorte torne. 

Det er små springende tæger, som hører til de mindste mi- 

rider. Flere arter er rent boreale og lever kun i Lapmarken. 
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ARTSTABEL 

. Tibier gule med tydelige sorte punkter. (Underslægten 

PLET ØR x I 1 BISSENS ASA SS ÆREDE TE TE MT Tod n. 

— Tibier oftest grå eller brune uden sorte punkter ...... 3. 

N2 . Femora oftest lysegule med enkelte sorte pletter distalt. De 

sorte punkter på tibierne er mindre end disses diameter 

KE seng Red RR ER l. pulicarius p. 208. 

Femora oftest sorte og smalt gule distalt. De sorte punk- 

ter på tibierne er meget store, særligt på bagtibierne .... 

SEE EN GR 2. pullus p. 209. 

. Oversiden glinsende og fint lyshåret. (Underslægten 

Cart eee ss BE 5 sur dne ml FORT ARENSE ER ORE 4. 

Oversiden mat og fint gråbrunt håret. (Underslægten 

Fer yreroreres Kinsebbain ST FE TEST SEER 6. 

. Corium i det mindste lys fortil. 2. antenneled fortykket 

SEES SEND gregers adr hg 3. saltitans p. 210. 

Corium ensfarvet sort. 2. antenneled slankt. Boreal .. 5. 

. 3. antenneled ensfarvet mørkt gulbrunt. Oversiden fint 

og sparsomt-behåree. 55 5 a Bier kl: wilkinsoni p. 211. 

3. antenneled sort, bredt gult distalt. Oversiden tæt gråt 

KEBARDE 1505 5 SS sk SA KS SE acanthioides p. 211. 

. Isse: øjebredden hos å ca. 1,7, hos 29 ca. 1,9. Hos den 
brachypterer form er membranen halvoval. Boreal ...….. 
Pere KE SE. FERESTR 1 EVE SSR JETTE EMNE SD VE opacus p. 21l. 

Isse: øjebredden hos begge køn mindst 2 .Hos den brachyp- 

tere form mangler membranen helt .. evanescens p. 212. 

1. Chlamydatus pulicarius (Fallén) 1807. 

Oversiden sort, sjældnere sortbrun med korte, mørkebrune 

hår. Hovedet undertiden lysere bagtil. Pronotum næsten ret- 

vinklet. Membranen røgfarvet med mørke årer. Hyppigst £ 

brachypter og kun med een celle i membranen. Den macrop- 

tere form har 2 celler i membranen, som når lidt forbi bag- 

kropsspidsen. 1. og 2. antenneled er sorte og gule distalt, 

mest udtalt hos 29. 2. led er ganske lidt krummet. 3. og 4. led 
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er lyse og tilsammen mere end 1,5 x 2. led. Femora er gule 

med enkelte mørke pletter distalt. De kan hos meget mørke 

individer være åX mørke proximalt. Tibierne har kraftige 

sorte torne i sorte punkter. Tarsen er gul, 3. led er brunt. 

Snablen er brun og når til midthofterne. 

Hos å er venstre paramer ret kraftig med en kraftig og 

tyk sanseknude, som ender med en lille spids. Højre para- 

mer er bladagtig og flad. Theca, som ses i venstre side af 

genitalkammeråbningen, er lang og lige på det distale styk- 

ke. Vesica er forsynet med en meget lang, tynd og stærkt 
snoet, sklerotiseret stav (fig. 34f). Længde 2,3—2,7 mm. 

Farvevariationer: 

1. Femora brune eller brunsorte, bredt gule distalt ........ 

av Pr ken PERSERNE f. pseudopulla Sti. 

Arten lever på meget tørre, solrige, ofte græsfattige områ- 

der. Den findes på lave urter, særlig på bynke (Artemisia). 
Den har sikkert 2 generationer om året, og imago træffes 

fra først i juni til september. Ikke sjælden, men stedegen. 

(D++++.S.N.F.NT.). 

2. Chlamydatus pullus (Reuter) 1870. (Fig 114). 

Ligner foregående art overordentlig meget og er ligeledes 

hyppigst <= brachypter. 1. antenneled er sort, sjældent me- 

get smalt gult distalt. 2. led er sort hos $, £ bredt gult 

distalt hos 92 og ikke krummet. 3. og 4. led er lyse og til- 
sammen mindre end 1,5x2. led. Femora er sorte eller 

brune, smalt lyse distalt. Hos lyse individer (immature?) 
kan femora være lyst rødbrune eller brunlige proximalt. Ti- 

bierne er gulbrune med sorte torne i store, sorte punkter, 

som navnlig proximalt på bagtibierne breder sig pletagtigt 

ud på ydersiden. 

Hos å er venstre paramer lille og med en tilspidset san- 

seknude. Theca er kort og tornagtigt krummet. Vesicas skle- 

rotiserede stav er tynd og snoet, men ikke så lang som hos 

foregående art (fig. 34g). Længde 2-—2,7 mm. 
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Farvevariationer: 

1. Femora X mørke proximalt med enkelte sorte pletter 

Hik "kik some], sirener så f. pseudopulicaria Sti. 

Arten lever som foregående på forskellige lave urter på 

solrige knapt så tørre steder. Særligt foretrækker den hvid- 

kløver (Trifolium repens) og humleagtig sneglebælg (Medi- 

cågo lupulina), men den findes også ofte på lave syrearter 

som Rumex acetocella. Der findes 2 generationer om året, 

og imago træffes fra sidst i maj til september. Lidt sjæld- 

nere og mere stedegen end foregående art. (D++.S.N.F.NT.). 

3. Chlamydatus saltitans (Fallén) 1807. (Fig. 115). 

Oversiden sort til brunlig med en bronceagtig metalglans. 

Hovedet er sort med lys isse. Pronotum og scutellum er of- 

test sorte. Dækvingerne er næsten altid forkortede uden 

cuneus og clavus, og membranen er kun en smal søm. Far- 

ven er da å lysebrun. Hos macroptere former er dækvin- 

gerne sorte, X lysebrune fortil, og membranen er sodfarvet 

med 2 celler og når forbi bagkropsspidsen. Antennerne er 

sorte, 2. led er temmelig tykt og på længde med 3. + 4. led. 

4. led er lysere distalt. Femora er sorte og rødbrune distalt. 

Tibierne er mørkt rødbrune. Snablen når baghofterne. 

Længde 2—3 mm. 

Farvevariationer: 

1. Oversiden lyst rustfarvet, pronotum med sorte calli og 
bagvinkler. Corium medialt med en sort tegning ........ 

lets SØ gd bereder Sr pe Byd SE Jong a 00 f. ferruginea Sti. 

2. Oversiden brun, issen lysere. Corium lyst rustfarvet for- 
til og ved bagvinklerne (matr?) . 515 > na nn AEG 

arret Fr: adlet rrderne re tt. Berner f. brunnescens Sti. 

Træffes i heder og magre græsmarker, hvor det er meget 
tørt. Kan være hyppig på tørkeramte græsplæner. Imago 

fra juni til september. Den lever på jorden og fanges der- 

for kun vanskeligt ved ketsning. (D+++.S.N.F.NT.). 
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Chlamydatus wilkinsoni (Douglas-Scott) 1866. 

Oversiden sort og glinsende med spredte fine, lyse hår. Ho- 

vedet er sort, antennerne mørkt gulbrune. 1. led er sort 

proximalt, og 3. led er ensfarvet gulbrunt. Pronotum, scu- 

tellum og dækvinger ensfarvet sorte. Hos den brachypterer 

form, som er langt den hyppigste, er dækvingerne uden 

membran og når til midt på ryggen. Hos den macroptere 

form er membranen brunlig med hvidlige årer, og den når 

forbi bagkropsspidsen. Femora er sorte eller brune, gul- 

brune distalt. Tibierne er gulbrune med sorte torne. Snab- 

len når baghofterne. Længde 1,75—2,5 mm. 

Arten findes på sandede solrige, tørre steder på og mel- 

lem forskellige lave urter. Imago træffes i juli og august. 

Det er en sjælden boreal art, som er fundet i Norge, Nord- 

finland og i Sverige. Her er den truffet i Våsterbotten, i 

Nordbottens kystland og sydligst i Medelpad. (D0.S.N.F.). 

Chlamydatus acanthioides (Sahlberg) 1875. 

Kroppen er bredoval og skinnende sort, tæt gråhåret. Næ- 

sten altid brachypter. 1. antenneled er rødligbrunt, ofte sort 

proximalt. 2. led sort, ofte gult distalt. 4. led bleggult. Snab- 

len og tarsen ligeledes X brune. Længde 1,5—2,5 mm. 

Arten lever højt mod nord. Nogle dyr er fundet på tørre 

bakker i lapmarken i august. Angives fra Finland og med 

sikkerhed fra Kolahalvøen. (D0.). 

Chlamydatus opacus (Zetterstedt) 1839. 

(signatus Sahlberg). 

Sort med + rødgule tegninger. Issen rødlig ved øjnene og 

langs bagranden. Pronotum ofte med rødgule baghjørner og 

med en T-formet rødgul tegning i midten. Scutellum med 
rødgul median. Dækvingerne med rødgule strøg, næsten 

altid brachypter. Her findes i membranen kun en lille og me- 

get smal celle. Antennerne er sorte, 2. led ofte brunt distalt, 

3. og 4. led mørkebrune. Femora sorte, lyse distalt. Tibierne 

rødbrune med sparsomme sorte torne. Længde ca. 2 mm. 
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Arten er ligeledes boreal. Imago findes i juli måned blandt 

græs på solrige sandede steder i Lapmarken. Kendt fra det 

nordligste Norge, Sverige og Finland. I Sverige er det syd- 

ligste fund fra Hålsingland. (D0.S.N.F.). 

Chlamydatus evanescens (Boheman) 1852. 

Meget lille og helt sort. Oversiden langt og tæt gråbrunt 

håret. Dækvingerne er næsten altid forkortede og helt uden 

cuneus og membran. Den macroptere form har et smalt 

hvidligt bånd mellem cuneus og corium. 

l. antenneled er sort. 2. led snavset gult distalt. 3. og 4. 

led er snavsetgule. Femora er sorte og brune distalt. Tibi- 

erne er brune. Snablen er sort og når til baghofterne. 

Hos å er højre paramer usædvanlig stor og slank og 

større end venstre paramer. Længde 1,5—2 mm. Macropterer 

individer op til 3 mm. 

Lever på meget tørre steder på bidende stenurt (Sedum 

acre) og hvid stenurt (Sedum album), ofte på stenet grund. 

Arten har 2 generationer. Imago af den første generation 

træffes fra juni til hen på efteråret. 2. generation træffes 

fra ca. l. august og overvintrer, og lægger om foråret æg på 

værtsplanten, hvorefter den dør i løbet af maj. Er kendt fra 

hele Europa, undtagen Finland og Danmark. (D0.S.N.). 

Tytthus Fieber 

Kroppen lille og delvis grønlig, overvejende sorte eller sort- 

brune er dog hoved, pronotum, scutellum og 2. antenneled. 

Hovedet er ret stort og bredt, ca. 0,9 x pronotums bredde, og 

issen er forsynet med en gul plet ved hvert øje. 2. antenne- 

led er på længde med pronotums bredde. Øjnene er ret små, 

og benene er lyse uden mørke pletter. Dækvinger med kort 

lys behåring. 

Arterne lever på mosebund på fugtige steder. 

ARTSTABEL 

l. I. antenneled lyst, undertiden mørkere distalt og proxi- 

malt og ca. 1 xissens bredde. Oversiden med lange, sorte 
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hår på issen og på pronotums forrand …..............…. 

HEE EEN ADR NÅ SNS l. geminus p. 213. 

— Il. antenneled sort, lysere distalt, sjældnere også proxi- 

malt, hos å ca. 0,9x, hos 2 ca. 0,75 x issens bredde. .... 

ERAT Esau BR. bygmaeus p. 213. 

1. Tytthus geminus (Flor) 1860. 

Pronotum brunt eller sort, ofte med gule bagvinkler. Dæk- 

vingerne er lyst brungrønne og membranen farveløs. Begge 

køn er hyppigt a brachypterer, mest udpræget hos 9. 1. an- 

tenneled er ofte helt gult og smalt sort proximalt. 2. led er 

sort, sjældent gulligt og meget kortere end 3. + 4. led, som 

er sorte. Tibierne har £ brune torne. Snablen når midthof- 

terne. Længde 2,5—3 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med gule bagvinkler. 1. antenneled gult, 2. led 

0 SM RÆS SEA Kia KIM f. flori Sti. 

kom KK, men både 1. og 2. antenneled er gule . .…....… : 

eds ahr kue e keen . f. pallidior Sti. 

Det er en nordøstlig art, som lever på sumpede steder på 

siv (Juncaceae) og græsser (Graminaceae) og på jorden mel- 

lem disse. Imago optræder først lidt ind i august og uddør i 

oktober. Forekommer sjældent. Fundet ved Silkeborg, Hil- 

lerød og på Bornholm. (D++.S.F.NT.). 

2. Tytthus pygmaeus (Zetterstedt) 1839. 

Pronotum sort, hyppigt med en trekantet gulhvid plet fortil. 

Dækvingerne lyst grågrønne, membranen lysegrå med grå 

årer. Næsten altid macropter. Antennerne sorte. 2. led smalt 

lysegult proximalt, hos 2 på længde med pronotums bredde, 

hos å lidt længere. Længde 2,5—3 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum med en trekantet, gulhvid plet fortil og med 

KRRUIKVIl førrand 0000000 f. flavomarginata Sti. 

Fron tum gullig; forhjørnerne mørke . 22. sesssiselden« 

FSR ERE f. insignis Dougl. et Scott. (flavescens Sti.) 
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Lever samme steder som foregående art, men imago findes 

noget tidligere fra juli til september. Sjælden. Kun fundet 

ved Rørvig og på Læsø. (D+.S.F.NT.). 

Hoplomachus Fieber 

Kun een karakteristisk art: 

1. Hoplomachus thunbergi (Fallén) 1807. (Fig. 116). 

Oversiden brungul, undertiden lidt grønlig, med mørke af- 

tegn og ophøjede, blege årer på dækvingerne, tæt besat med 

oprette sorte hår. Hovedet er 4 sorttegnet. Pronotum med 

klar gul forrand og lys median, calli X< brunsorte, Scutellum 

med lys median. Membranen røggrå med lyse årer. Anten- 

nerne brune, kraftige og ret korte. 2. led meget kortere end 

pronotums bredde og omtrent på længde med 3. + 4. led. 

Femora mørktplettede distalt. Tibier med sorte torne. Klø- 

erne er vinkelbøjede på midten, og pseudoarolierne er små 

(fig. 33h). Snablen når næsten til midten af bagkroppen. 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Arten lever på tørre, sandede steder på håret høgeurt 

(Hieråcium pilosella), hvor den virker som bestøver i blom- 

stringstiden. Imago træffes fra midten af juni og forsvinder 

igen i begyndelsen af august. Almindelig. (D++++.5.N.F. 

NT). 

Megalocoleus Reuter 

Gule eller gulgrønne, kraftigt behårede arter. Hovedet er £ 

mørkttegnet og clypeus fremstående. Pronotums sider og 

forrand lige. Bagtarsens 2. led er længere end 3. led. Ti- 

bierne er kraftigt sorttornede. Kløerne er kraftigt krum- 

mede distalt og med ret lange pseudoarolier (fig. 33j). 

ARTSTABEL 

1. Oversiden gul til orangefarvet, tæt besat med oprette 

Bare RE 2645 I RÅ ÅSE FSA l. pilosus p. 215. 

— Oversiden mere grønlig og skygget, tæt besat med bløde, 

brunecller lysebrune håret, Jian 2. molliculus p. 215. 
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1. Megalocoleus pilosus (Schrank) 1801. 

C er ofte næsten helt orangegul med et svagt skygget parti 

bagest på corium, mens å er mere grønliggul. Immature 

individer er grønlige. Membranen er mørk røgfarvet med 

lysere årer. Antennerne er gule eller grønlige og sorthårede. 

2. led er kortere end pronotums bredde. 3. led er ca. 0,75 x 

2. led. Benene er gule. Forhofterne har på forranden en 

række sorte, stive børstehår. Femora har ret utydelige små, 

brune pletter i rækker. 3. tarsalled er sort. Snablen er gul 

med sort spids og når ikke forbi baghofterne. 

Hos å er genitalierne næsten som hos M. molliculus, men 
mere robuste. Venstre paramer har en tydelig sanseknude 

forsynet med et rundt og ret tykt fremspring (fig. 38c). 

Længde 4—5 mm. 

Arten lever på regnfang (Tanacetum vulgare), og imago 

træffes fra midten af juli til begyndelsen af september, un- 

dertiden sammen med Oncotylus punctipes, som dog er 

større og helt grøn. Almindelig. (D++++.S.F.NT.). 

2. Megalocoleus molliculus (Fallén) 1829. 

(ochroleucus Kirschbaum). (Fig. 117). 

Oversiden gulgrøn, å mere gullig end 9. Dækvingerne 

med mørke skyggede partier, som er meget tydeligere end 

hos foregående art. Membranen er røgfarvet, lidt skygget og 

med lyse årer. Antennerne er gulgrønne. 3. led er ca. 0,66 x 

2. led. Ben gulgrønne. Forhofterne har langs forranden en 

række lysebrune børstehår. Femora er mørktplettede, og 3. 

tarsalled er mørkt. Snablen når til midten af bagkroppen. 

Hos å er genitalierne ret spinkle. Theca er kort og spids. 

Venstre paramer har en tydelig sanseknude med et rundt 

fremspring, og på spidsen af vesica findes en kort skleroti- 

seret stav (fig. 38b). Længde 4—5 mm. 

Farvevariationer: 

i: Qversidemnensfarvet lysegrøn (immatur?) ............... 
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Arten lever på forskellige urter, men træffes navnlig på 

regnfang (Tanacetum vulgare) og på almindelig røllike 

(Achilléa millefolium). Imago optræder fra juli til septem- 

ber. Almindelig. (D++++.S.N.F.NT.). 

Placochilus Fieber 

Ret store og robuste arter med grove antenner og store øjne. 

I verden findes 2 arter, men i Europa kun een: 

1. Placochilus seladonicus (Fallén) 1807. (Fig. 118). 

Oversiden har en meget karakteristisk blågrøn farve uden 

aftegn og er tæt besat med sorte hår. Membranen er røg- 

brun med hvidlige årer. Hovedet er lyst med kugleformet 

udstående øjne. Antennerne er snavsetgule og sorthårede. 

2. led på længde med 3. + 4. led. Ben blågrønne til snavset- 

gule og sorthårede. Tibierne er mørkere distalt. Tarsen er 

sortbrun. Kløerne er store med små pseudoarolier (fig. 38k). 
Længde 4,5—6 mm. 

Denne meget karakteristiske art lever på blåhat (Knautia 

arvensis). Imago findes fra omkring 1. juli og til midten af 

august. Almindelig især i Jylland. (D++++.S.N.F.NT.). 

Conostethus Fieber 

Kroppen lille med næsten parallelle sider. Oversiden mat, 

grålig og næsten nøgen. Hovedet kort med kugleformede, 

udstående øjne, næsten så bredt som pronotum. Pronotum 

dobbelt så bredt som langt og alle 4 sider konkave. Anten- 

nerne er sorte eller sortbrune hos &, snavsetgule eller grøn- 

gule til brunlige hos 9. 2. og 3. led er næsten lige lange. 

Tibierne med korte, fine, mørke torne. Snablen når midthof- 

terne. 

ARTSTABEL 

1. 2. antenneled længere end 3. led, som er stavformet og 

ET TE TS SEN RERNRER SSD ELSE Sep ØSTs l. røseus p.. 217: 
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— 2. antenneled kortere end 3. led, som er krummet, tyde- 

ligst hos & (undertiden udrettet ved montering på 

EU nl Joen. sg vd 

2. 3: 2. antenneled højst 1x hovedets bredde. 3. led ca. 

1,2 x hovedets bredde. 

O: 2. antenneled ca. 0,8 x hovedets bredde. 3. led ca. 0,9 x 

RE brelde. rss 2 930 2. frisicus p. 217. 

åg: 2. antenneled mindst 1,2 x hovedets bredde, 3. led ca. 

1,4 x hovedets bredde. 

Q: 2. antenneled ca. 1x hovedets bredde, 3. led ca. 1,1 x 

BEDRE Aon. An LL dsllære salinus p. 218. 

1. Conostethus roseus (Fallén) 1829. (Fig. 119). 

Oversiden grågrøn, næsten altid tydelig rødligt farvet. Pro- 

notum med lys median og siderande. Scutellum mørk med 

lys median og undertiden også lyse sidevinkler. Corium rød 

(2) til brunrød ($) med lyse sider. Cuneus hvidgul. 2. an- 
tenneled er tydeligt kortere end 3. + 4. led. Benene er grå- 

gule og femora med brune pletter på undersiden. 

Hos å& er hovedet mørkerødt til sort og gult ved siderne, 

calli og scutellum er mørke. Hos 9 er hovedet gult med 2 

brune pletter på issen ved hvert øje, og scutellum er rosa- 

farvet. Længde 2,5—3 mm. 

Arten lever på urter og græsser på sandede udyrkede 

marker. Særlig foretrukket er fliget vejbred (Plantage coro- 

nopus) og sandskæg (Corynéphorus). Imago optræder meget 

tidligt og findes fra først i juni til begyndelsen af juli. Ikke 

almindelig, fundet spredt i hele landet. (D++.S.NT.). 

2. Conostethus frisicus Wagner, 1952. 

Oversiden gråbrun til grågul, undertiden lidt grønlig, mør- 

kest hos $, og ofte med lyse tegn. Hovedet er gulligt med 
2 mørke pletter på issen ved hvert øje. Pronotum har ly- 

sere siderande og median. Calli er tydelige, hvælvede og 

fint mørkt punkterede, undertiden X mørke ved bagranden. 

Scutellum ofte med lys median og sidevinkler, særligt hos 
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då. Membranen er grå med ensfarvede celler og årer. Hos 

å er 3. antenneled tydeligt krummet, særligt distalt, og 

helt sort. Hos 9 er leddet brungult og kun svagt krummet. 

Isse: øjebredden er hos & ca. 2,1, hos 2 ca. 2,2. Benene er 

gulgrå. Længde 3—4,5 mm. 

Træffes ved kyster på saltelskende urter som tætblom- 

stret hindebæger (Limonium vulgare) og annelsgræs (Pucci- 

nellia). Imago findes fra midt i juni til midt i juli. Den 

træffes hist og her, men er også fundet i mængder på slap 

annelsgræs (Puccinellia retroflexa) i den vestlige del af 

Limfjorden. (D+++.NT.). I »A check list of British insects« 

benævnes arten griseus Douglas et Scott. 

Conostethus salinus (Sahlberg) 1870. 

Ligner foregående art, med hvilken den har været forvekslet, 

overordentlig meget. Isse: øjebredden er hos & 2,3, hos 2 
ca. 2,8. Længde 3,5—4,5 mm. 

Arten er østlig og boreal. Den lever på fugtige steder og 

foretrækker sødgræs (Glyceria). Den er fundet i den nord- 

vestlige del af Rusland på grænsen til Finland. (D0.F.). 

Asciodema Fieber 

Oversiden bleggul eller grønlig med tydelig behåring. Issen 

er urandet. Pronotums sider og bagrand lige eller konvex. 

Dækvingerne er noget gennemsigtige. Benene er lyse uden 

mørke pletter, og tibierne har kraftige sorte torne. Bag- 

tarsens 2. led er længere end 3. led. 

ARTSTABEL 

1. Oversiden i reglen hvidlig okkergul og kun med lyse 

hår. Membranen glasklar. Snablen når højst til baghof- 

terme På ln (Uni. KVT LOK 1. fieberi p. 219. 

— Oversiden grønliggrå med lyse og sorte oprette hår. 

Membranen grå og mørkt tegnet. Snablen når forbi bag- 

hofterné. På gyvel (Sarothamnus) 224.00002 ron 
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1. Asciodema fieberi (Douglas et Scott) 1865. (Fig. 120). 

Oversiden ensfarvet lysegrøn, gulgrøn, ofte også okkergul 

og å endog undertiden orangefarvet og med ret tæt, hvid- 

gul behåring. Øjnene er sorte og isse: øjebredden er hos 2 

ca. 1,75, hos 9 ca. 2. Antennerne er ensfarvede hvidgule. 

Benene er lyst okkergule, og tibierne har lange sorte torne. 

3. tarsalled er mørkere distalt. Længde 3,5—4,5 mm. 

Arten lever på ælm, særlig skovælm (Ulmus glabra). 

Imago optræder i juli måned. Ret spredt og ikke alminde- 

lig. (D++.S.NT.). 

2. Asciodema obsoletum (Fieber) 1864. 

Oversiden er ensfarvet grågrøn med lange hvide og enkelte 

sorte hår. Dækvingerne har en meget fin grålig gulgrøn 

farve, som let afbleges efter døden. Membranen er lys røg- 

grå med lyse årer og brunlige celler. Bag disse findes nogle 

mørke aftegn. Øjnene er brune. Isse: øjebredden er hos å 

ca. 1,5, hos 2 ca. 2,4. Antennerne er snavsetgule til grå. 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Arten lever på gyvel (Sarothamnus scoparius), og imago 

findes i juli og august. Den er almindelig mange steder på 

Bornholms sydkyst fra Rønne til Balka Strand, men ellers 

kun fundet ved Bøtø på Falster og en enkelt gang på Fyn 

(Wedelsborg). (D++.NT.). 

Harpocera Curtis 

å og 2 af noget forskelligt udseende, navnlig med hensyn 

til 2. antenneleds udformning. Kun een art: 

1. Harpocera thoracica (Fallén) 1807. (Fig. 121). 

å er mørkebrun. Hoved, pronotum og scutellum er sorte 

med gul median, og hoved og pronotum er gule bagtil. An- 

tennerne er brungule, og 2. led er distalt forsynet med en 

fortykkelse med tætstillede hår på et fladt parti. 3. anten- 

neled er meget langt og krummet. For- og bagtibier er 

krummede. 
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2 er gulbrun. Hovedet er ofte sort med lys median og 

bagrand. Pronotum er lys med sorte calli, og scutellum er 

lys med sort forrand. 2. antenneled er kun svagt udvidet 

distalt, og 3. led er lige. 

Begge køn har en fin og tæt behåring. Pronotums bag- 

rand er konkav, hos & næsten vinkelformet indskåret. 

Membranen er grå med hvidlige årer. Længde 6—7 mm. 

Farvevariationer: 

1: Pronotum og'scutellum 'gråbrine ($Ø) VJ RD ere 
ERKENDE RE NAGEL NS Na ORE ak SAR RASER f. grisescens Sti. 

2. Pronotum og scutellum rødbrune, dækvinger gråbrune 

(ØST Ls FØBt, SON SN GORE. SES vrd. confuse Sti. 
3. Som 2, men dækvingerne .er rødgule (29) uens 

RENEE] & FaIKAN 1. Kr FARS SES ADEEALDENST Be DERE f. ruficollis Westh. 

4. Pronotum sort uden gul median (99 og 22) ...…....... 
ETS VE DERTT RISE EST ERE BESS DYSSE SMERTEN. f. nigra Sti. 

5. Pronotum sort med gul median, dækvinger gråbrune 

Sa NERE SAREEN SET NER FS RT tag AED f. confusa Sti. 

Arten lever på eg (Quercus). Æggene klækkes først i maj, og 

nymferne lever til at begynde med under de bristende 

knopskæl. Nymfestadierne gennemleves meget hurtigt, og 

allerede omkring 1. juni kommer imago frem. Q9 lever, til 
æglægningen er tilendebragt i den sidste halvdel af juni, 

mens å å kun lever en uges tid. De er næsten alle væk in- 

den 15. juni. Almindelig udbredt. (D++++.S.N.NT.). 

Compsidolon Reuter (Coniortodes Wagner.) 

Dækvingerne er tæt besat med små, runde, mørke punkter 

(undtagen hos en mellemøstlig art). Hos å er vesica s-for- 

met krummet og forsynet med en eller to glatte, sklerotise- 

rede stave. Herhjemme findes kun een art: 

1. Compsidolon salicellus (Herrich-Schaeffer) 1841. 

Oversiden er grå AX hvidlig med sølvglinsende, tilliggende 

hår og halvt oprette lange, sorte hår. De for de europæiske 
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arter så karakteristiske runde, brune pletter findes bagest 

på pronotum, på scutellum og på dækvingerne med undta- 

gelse af cuneus. De er tættest placeret bagtil på dækvin- 

gerne. Cuneus er hvid, ofte med en rød plet midterst ved 

den mediale rand. Membranen er lys røgbrun med lyse årer. 

Antennerne er lysegule, 1. led ofte + mørkt. Ben gule, 

femora brunplettede. Snablen når forbi baghofterne. Læng- 

de 3,5—4 mm. 

Farvevariationer: 

1: antenneled helt mørkt. Bagfemora brune ............ 

1 55 nn 1 ESS AESEARS . fi distincta Sti. 

Arten angives at leve på forskellige rubusarter, på pil og 

æble, men er herhjemme kun fundet på hassel (Corylus 

avellana). Imago optræder ret sent på året fra august og 

afløses sidst i september af Pantilius tunicatus. Spredt, men 

ikke ualmindelig. (D+++.5S.F.NT,). 

Sthenarus Fieber 

Kroppen ret kort og bred. Oversidens behåring er lys uden 

sorte hår. Issen er XX skarpt randet, hos St. rotermundi kun 

ud mod øjnene. Set fra siden er clypeus næsten skjult af 

genae. Antenner korte, 2. led på længde med eller kortere 

end hovedets bredde. Femora fortykkede. Kløerne vinkel- 

bøjede på midten, ellers ikke krummede og med korte, brede 

pseudoarolier. 

Salicarus Kerzhner er oprindelig beskrevet som slægt. 

ARTSTABEL 

l. Oversiden mat og tæt besat med lange, hvide, glinsende, 

tilliggende hår (Underslægten Sthenarus s. str.) ........ 
BENE bokr seine ensartet ed l. rotermundi p. 222. 

- Oversiden skinnende og næsten nøgen med korte, spredte 

lyse hår (Underslægten Salicarus Kerzhner) ............ 

BUS RUVE saa sd is BE Rs kr dda ge dar se oser pi 220, 
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1. Sthenarus rotermundi (Scholz) 1846. (Fig. 122). 

Oversiden hvidlig gulliggrå til brunlig, tæt besat med hvid- 

lige, ofte lidt buede, tilliggende hår. Desuden findes langs 

coriums laterale rand en smal række sorte hår. Hovedet er 

lyst med en brun plet i panden. Issen er næsten urandet i 

midten, men å skarpt randet ved øjnene. Pronotum er 

brunlig med X sorte calli og gul fortil. Scutellum er brun- 

lig. Corium er brunlig med lyse partier. Cuneus er rød med 

lys forrand. Hos 29 er farven mere lys og aftegnene udvi- 

skede. Antennerne er gullige. Benene er lysegule og femora 

bruntpunkterede. Bagfemora er røde distalt og bagtibierne 

røde proximalt. Snablen når midthofterne. Længde 3,5—4 

mm. 

Farvevariationer: 

1. Gunfus ensfarvet hvidsrå . 4524 034 v4e f. cunealis Sti. 

2. Panden med 2 brune pletter. Scutellum ensfarvet hvid- 
grå. Calli brunt sømmede. Cuneus rødlig ...….....…....….: 

RES INNER SERENE SNEEN EERAE OS ES NEN HØ HÆRE re . f. pallidior Sti. 

3. Pronotum gråhvid med brune tegninger. Dækvingerne 

hvidgrå. Cahens makes is DSN, JOR f. fuscata Sti. 

Arten lever på sølvpoppel (Populus alba) og gråpoppel 

(Populus canescens), hvor bladenes gråhvide, filtede udse- 

ende meget ligner dækvingernes overside. Imago optræder 

fra midt i juli til september. Ikke sjælden, men ret stede- 

gen. (D++.S.F.NT.). 

Sthenarus roseri (Herrich-Schaeffer) 1839. 

Oversiden med meget afvekslende farver fra sort til okker- 

gul. Typisk er følgende: Hovedet sortbrunt med gul bag- 

rand, issen typisk skarpt randet. Pronotum sort, for- og 

siderande okkergule. Scutellum sort X gult tegnet. Dæk- 

vingerne er hos & sorte med et hvidt aftegn fortil. Hos 9 
er dækvingerne mørkebrune, lysere fortil og med lyse rande. 

Clavus lys. Cuneus er rødlig. Membranen er hvidlig, mør- 

kere bagtil. 1. og 2. antenneled er sorte, 1. led ofte lyst 

distalt og 2. led med en rødbrun ring på midten. Femora er 
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mørke, lysere distalt. Tibier er gulbrune med sorte torne i 

små sorte punkter, som er utydelige på fortibierne, og i det 

hele taget er utydelige på meget lyse individer. Længde 

3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

FEER ETRE ENSTAFVETE BOT 0 nrereseenstses 

2 mee renen keen eend ANER ERR RERARERNSRE f. nigra Sti. 

2. Dækvinger som nominatformen. Antenner sorte, 1. led 

BE OE fødbrunt diståalt .............5. f. antennaria Sti. 

3. Oversiden sort eller sortbrun, de normale gule aftegn 

BEER eres insske f. marginata Sti. 

KURER RET ensfarvet gulbrune ..........m0smsrseseee… 

1 mt Fyr ones Seele HERRERNE f. immaculata Sti. 

5. Hele oversiden okkergul. Corium med en uskarp sort- 

brun, langagtig plet. 1. og 2. antenneled næsten helt lyse 

RUTE GENERE NNE f. vittata Fieb. 

Arten lever på pilearter (Salix sp.). Imago træffes i juli og 

august. Endnu ikke fundet herhjemme. (D0.S.N.F.NT.). 

Psallus Fieber 

En meget artsrig slægt, som er meget forskellig i udseende 

og størrelse. Visse fællestræk kan dog fremhæves. Størrelsen 

er aldrig over 6 mm. Farven kan variere fra helt sort over 

brunlig til rød, men indeholder aldrig grønt. Oversiden er 

glinsende og med 2 slags hår, dels ret lange + oprette sorte 

hår og dels noget kortere, tilliggende, krumme, flade hår, 

som har et gyldent eller sølvagtigt skær. Individerne er al- 

tid fuldtvingede. 

Fra siden ses clypeus i hele sin længde. Øjnene er store 

og issen højst svagt randet. Antennerne har normal tyk- 

kelse, hos & kan 2. led dog være lidt tykkere end hos 9. l. 
led er aldrig forsynet med en mørk ring, men er enten helt 

sort, mørkt proximalt, eller med et par mørke pletter med 

børstehår distalt. Pletterne kan dog undertiden være noget 

afblegede. Femora er enten ensfarvet rødbrune, sorte med 

lys spids eller lyse med mørke pletter, særligt distalt. Tibi- 
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erne har lange, sorte torne i for det meste meget tydelige 
sorte punkter. 

Genitalierne hos $ er af plagiøgnathustypen (fig. 5c). På 

venstre paramer er sanseknuden, som vender til venstre, 

trukket ud i en <= but flad spids. Hypofysen vender til 

højre og er trukket ud i en finere spids i samme retning som 

sanseknuden. Disse 2 spidser griber ligesom 2 fingre nede- 

fra om theca. Højre paramer er tynd og bladagtig. Vesica 

er mod spidsen ofte forsynet med sklerotiserede stave og 

plader, som har stor betydning for bestemmelsen. Disse 

iagttages bedst på individer, hvor sklerotiseringen er til- 

endebragt. På immature individer ses de næsten ikke. 

Psallusarterne lever alle zoo- eller phytophagt på træer og 

buske og kan nedbankes fra tidligt forår til hen i oktober 

måned. Arterne er ofte stærkt bundet til deres værtstræ, og 

dette kan støtte bestemmelsen betydeligt. 

UNDERSLÆGTSTABEL 

1. antenneled sort. 2. led helt eller delvist soft 5.5 5; 

EEN ES ET SE REED RE . Åbocremnus p. 224. 

— 1. antenneled lyst, undertiden smalt sort proximalt eller 

med 2 sorte punkter på indersiden. 2. led lyst ......: æ 

2. Bagtarsens 3. led tydeligt længere end 2. led og kun næ- 

sten så langt som 1. + 2. led. På nåletræer (Coniferae) .. 

sin Ab hate sas, AE Ms SS ve SÆR te fg eg re gs . Pityopsallus p. 229. 

— Bagtarsens 3. led kortere eller så langt som 2. og meget 

kortere mid VFL PE ER SS SN SAR RUTEN 8. 

3. Femora sorte til rødbrune, oftest tydeligt lysere distalt . 

ASER FEDG SMERTE, SES EN .. Hylopsallus p. 231. 

— Femora ensfarvet lyse med mørkere pletter, særligt dis- 

5 saae ab as ER DA as — K es DA ege eee eergs Psåttus ”p. 295: 

Underslægten Apocremnus Fieber 

Oversiden hyppigst meget mørk, 9 lysere end $. Antenner 

sorte. Femora ensfarvede sorte til rødbrune, undertiden me- 

get smalt lyse distalt. Tibier sorte eller < brune. Bagtar- 
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sens 3. led kortere eller på længde med 2. led og tydeligt 

kortere end 1. + 2. led. 

Hos å er vesicas spids oftest forsynet med en utandet, 

tornagtig stav, som går bagud for den membranøse del. I 

denne sidste findes ofte en tandet, sklerotiseret plade. Para- 

mererne ligner hinanden meget. 

ARTSTABEL 

1. Længde 2,7—3,1 mm. Ben ensfarvede sorte til sortbrune, 

dog er femora lyse distalt. På nåletræer (Coniferae) .... 

SE slige ER pal » 1. kolenatii p. 225. 

- Længde over 3,5 mm. Mindst tibierne delvis lyse .... 2. 

2. 3. antenneled lyst gulrødt, 2. led lyst på den proximale 

halvdel hos 2, helt sort hos å ..... 2. ambiguus p. 226. 

-— 3. antenneled sort, 2. led altid sort proximalt ........ 3. 

3. Cuneus ensfarvet med corium og uden lysere forrand. 2. 

antenneled højst 0,75 x pronotums bredde. Boreal ...... 

SERENE SERENE REN aethiops p. 228. 

- Cuneus med lysere forrand. 2. antenneled mindst ca. 0,83 

TE PT SA NRA ORNE DERES 4. 

FREE rer 15 mm 160. 2000 ges. 3. betuleti p. 226. 

- Længden højst 4,1 mm. Boreal . .... graminicola p. 228. 

1. Psallus kolenatii (Flor) 1860. 

Oversiden glinsende, ensfarvet sort eller sortbrun. Corium 

undertiden med en brungul plet fortil. Antenner sorte. 2. 

led 0,75 x pronotums bredde, 3.+4. led længere end 2. led, 

tynde og hvidlige. Tibierne har sarte, sorte torne. Snablen 

når baghofterne. 

Hos å er vesicas distale del forsynet med en kraftig 

sklerotiseret tand (fig. 35a). 

Arten lever på nåletræer (Picea excelsa og Pinus silve- 

stris) Imago optræder i juli og august. Ikke almindelig og 

fundet spredt i landet, ved Sønderborg, Svendborg, Tis- 

vilde, Hillerød og Stoholm Jyll. (D++.S.F.NT.). 
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2. Psallus ambiguus (Fallén) 1807. 

En ret stor, langoval, sort eller sortbrun (&) til mere rød- 

brun (2) art. Hovedet er sort, ofte med gul isse. Cuneus 
ofte rødlig hos 92, mørkere med lys forrand hos 3. Mem- 

branen er sort med en lys plet udvendig ved cuneusspidsen 

og med lyse årer. 1. antenneled sort. Benene er lyse, femora 

undertiden mørke, men lysere distalt. Tibierne snavsetgule 

med utydelige sorte punkter. Disse er tydeligst midt på bag- 

tibierne. 

Hos å er genitalsegmentet uden køl ventralt. Vesica er 

påfaldende lille, lang og smal og med en ganske lille, skle- 

rotiseret torn distalt (fig. 35b). Længde 4—5 mm. 

Arten lever på forskellige løvtræer, og imago træffes fra 

sidst i juni til først i august. Ret almindelig særlig på el 

(Alnus). (D++++.S.N.F.NT.). 

3. Psallus betuleti (Fallén) 1829. 

Den største psallusart herhjemme. Oversiden sort til brun- 

lig, ofte med en rødlig tone, særligt hos 9. Hovedet er sort 

med en lys plet på issen. Cuneus har altid en lys forrand. 

Hos 2 er pronotum rødbrunt med sort for- og bagrand. 

Dækvingerne og scutellum er rødbrune med en mørk plet på 

corium. 

å er i reglen helt sort med et + rødligt skær. Anten- 

nerne er helt sorte hos begge køn. Femora er mørke, men 

lysere distalt. Hos 92 kan de være helt rødlige. Tibierne er 

+ rødbrune med tydelige sorte punkter. 

Hos å er venstre paramer af den sædvanlige type. San- 

seknuden er sort og bredt udtrukket og ses let fra venstre 

side. Hypofysen er fin og tynd. Spidsen af vesica har en 

kraftig, lige spids og distalt i den membranøse del en tan- 

det, sklerotiseret plade (fig. 35c). Længde 4,5—6 mm. 

Farvevariationer hos Q: 
HL: Prediotuen-helt sorte 05 sons isrmnten f. nigricollis Sti. 
2. Pronotum helt sort. Dækvinger brunsorte med rødlige 

strøg. bel ERR, Ree f. nigrivestis Sti. 
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Fig. 35. Spidsen på vesicas sklerotiserede del hos a: Psallus kolenatii. 

b: Ps. ambiguus. c: Ps. betuleti. d: Ps. graminicola. e: Ps. aethiops. 

f: Ps. luridus. h: Ps. lapponicus. k: Ps. picea. Endvidere venstre paramer 

hos g: Ps. luridus. j: Ps. lapponicus. 1: Ps. picea. (a—e skematisk efter 

Kerzhner 1964. h—Il efter Ossiannilsson 1967). 

Arten lever på birk (Betula). Imago findes ret tidligt fra 

midten af juni, og den forsvinder i løbet af juli. Alminde- 

lig overalt. (D+4+++.S.N.F.NT.). 
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Psallus aethiops (Zetterstedt) 1840. 

Oversidens farve stærkt varierende fra sort til gul, dog 

overvejende £ ensfarvet sort. Undersiden er altid mørk. 

Hovedet er sort med en 4 gulbrun isse. Membranen brun- 

sort med lyse årer. 1. og 2. antenneled er sorte eller mørkt 

farvede. 3. og 4. led er mørkebrune. 2. led er hos $ tykkere 

end fortibierne, hos 9 meget tyndere. Isse: øjebredden er 

hos å ca. 1,5, hos 2 ca. 2. Femora er sorte, knæene gulrød- 

brune. Tibierne er gulbrune, bagtibierne ofte mørkere 

proximalt og distalt. Hos & er vesica forsynet med en lang, 

lige spids distalt og med en meget fint tandet plade i den 

distale membranøse del (Fig. 35e). Længde 3,8—4,7 mm. 

Farvevariationer hos 9: 
1. Hoved, pronotum og scutellum sorte. 1. antenneled rød- 

brunt; 2'led rødbrunt på midten. … 4 5 SLÆT SEERE 

HEE NEEDS EEN ERE TS NESE DSE ar IN. f. marginata Sti. 

2. Hoved, pronotum og scutellum sorte. Dækvinger snavset 

bulbeeie Jans. 03 KIER ALS SA DEERE f. testacea Sti. 

3. Oversiden brunsort. Scutellum og cuneus brunrøde ...... 

ln Sat see Do BRAG SON SR ØRERESE . F. migrofusca St. 

. Oversiden brunrød. Hoved, pronotums forrand og calli 

erkEsaSN ARDO FDR DE f. rubiginosa Sti. 

Oversiden okkergul. Hoved og pronotum å sort tegnede 

ed ne dd. So NeEE seNE. SEN BEER f. fennica Sti. 

Oversiden overvejende gul £ grønliggul 2.7... Jon: 

sg RUGE Farce fa Sek ore Manne RR . f. flavicolor: Lindh 

Arten lever på pilearter (Salix sp.) i Lapmarken. Er syd- 

ligst taget i Dalarne og Gåstrikland i Sverige. Fundet i 

Norge, Finland og Nordrusland. (D0.S.N.F.). 

men 

sig 

æ 

Psallus graminicola (Zetterstedt) 1840. 

Oversiden sort. Dækvinger sortbrune. Membranen mørk 

med gule årer. Antenner sorte, 2. led hos 29 i reglen rød- 

brunt på midten. 3. og 4. led mørkebrune og på længde 

med 2. led. Isse: øjebredden er ca. 2 hos begge køn. Be- 

nene er mørkebrune. 
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Hos å findes en krum sklerotiseret spids på vesica, og 

i den membranøse del findes en tandet, sklerotiseret plade 

(fig. 35d). Længde 3,5—4,1 mm. 

Farvevariationer hos Q: 
1. Antenner ensfarvet sorte. Tibier brunsorte ............ 

REE La RES OLD Øl. f. nigra Sti. 

2. 1. antenneled rødbrunt. Scutellum blodrød. Cuneus ens- 

FREE Blodrød. Fibter Følge SS AED NR URE 

Arten lever på polarbirk (Betula nana) i Lapmarken. Den 

er sydligst taget i Dalarne og Hårjedalen i Sverige. (DO0.S. 

N.F.). 

Underslægten Pityopsallus Wagner 

Grå, grårøde eller lidt brunlige arter, som lever på nåle- 

træer. Åntennerne er gulgrå eller gulbrune, femora er gul- 

brune med mørke pletter eller punkter distalt. Tibierne er 

lyse med sorte eller grå torne i sorte pletter. Kløerne er 

lange og slanke og næsten ikke krummede. Hos å er vesica 

snoet distalt og er helt ude på spidsen forsynet med et side- 

rettet sklerotiseret vedhæng, på hvis distale rand der findes 

en række tænder. Venstre paramer er stor og med en lidt 

forskellig udformet sanseknude. 

De 2 sidstnævnte arter er boreomontane og kan være me- 

get vanskelige at bestemme. 

ARTSTABEL 

1. Gulbrun til gulgrå uden rødlig farve. Femoras pletter er 

forholdsvis store og runde; På lærk (Lariz) sa SE 

eN UGERNE 1. luridus p. 230. 

- Farven ofte med en rødlig tone. Femoras pletter er 

punktformede og undertiden utydelige ............….. dl 

2. Længden 4—4,5 mm og kroppen ret smal. Snablen når 

næsten til midten af bagkroppen .... lapponicus p. 230. 

- Længden 3,4—4,1 mm. Kroppen bredere. Snablen når 

højst ubetydeligt forbi baghofterne ...... bicea p. 230. 
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1. Psallus luridus Reuter, 1878. 

Oversiden er hos 9 næsten ensfarvet grågul. Hos å er 

oversiden mørkere, pronotum er brunlig med mørke calli, 

scutellum brunt til sort og clavus ofte mørkere bagtil. Cu- 

neus har altid en bred, lys forrand, og membranen er brun- 

grå med lyse årer. Åntennerne er ensfarvet brungule, mør- 

kest hos &. 1. led har undertiden nogle mørke punkter og 

enkelte gule eller brune oprette børstehår. 

Hos å har venstre paramer en bredt afrundet sanse- 

knude (fig. 35g). Vesicas siderettede spids er noget krum- 

met og er proximalt forsynet med 4—5 ret store, krummede 

tænder. Distalt findes en række mindre tænder (fig. 35f). 
Længde 3,5—4 mm. 

Arten foretrækker særligt unge lærketræer (Larix), hvor 

de undertiden kan tages i mængde. Imago træffes i juli 

måned. Almindelig især i Jylland. (D++++.S.F.NT.). 

Psallus lapponicus Reuter, 1874. 

Mørk gulbrun, ofte med rødlig tone, særligt på undersiden. 

Hoved, pronotum og scutellum er brune, særligt hos å. 

Dækvingerne er ofte næsten ensfarvede, mørkt gulrøde, 

og cuneus er rødlig med en bred, hvid forrand. Membranen 

er grå med en lys plet bag cuneus og med lyse årer. Anten- 

nerne er gulgrå, 3. og 4. led er mørke. Femora er distalt 

meget fint punkterede. 

Hos & har venstre paramer en forholdsvis flad sanse- 

knude (fig. 35j), og vesicas siderettede spids er næsten lige 

og forsynet med en række små tænder af næsten ens stør- 

relse (fig. 35h). 

Imago træffes på forskellige nåletræer i juli måned. Den 

er i Sverige fundet i Dalarne på rødgran (Picea abies). Den 

er desuden fundet højt mod nord i Finland og i Alperne. 

(D0.S.F.). 

Psallus picea Reuter, 1878. 

Farven er som hos foregående art. Corium har ofte bagtil 

et mørkere tværbånd, og bagranden er lys. Cuneus er rødlig 
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med bred, hvid forrand. Antennerne er gulbrune. 1. led har 

ofte på indersiden et par børstehår i mørkebrune punkter. 

2. led er på længde med pronotums bredde og næsten så 

langt som 3.+4. led. Femora er sparsomt og fint brunt 

punkterede. 

Hos å har venstre paramer en stor sanseknude med et 

karakteristisk hjørne bagtil (fig. 351). Vesikas siderettede 

spids er lige og fint tandet (fig. 35k). 

Arten lever fortrinsvis på gran (Picea), og imago findes 

i juli måned. Den er fundet i Sverige i Jåmtland og Ånger- 

manland på rødgran (Picea abies). Desuden er den taget i 

Nordtyskland. (D0.S.F.NT.). 

Underslægten Hylopsallus Wagner 

Brune til sorte arter af meget ens udseende. 2 lysere end Å. 

Den bageste del af corium og den forreste del af cuneus er 

hvidlig, særlig lateralt. Oversiden iøvrigt med tilliggende, 

krumme, lyse hår, med halvt oprette lysebrune hår, særligt 

fortil og med halvtoprette sorte hår, som undertiden er mest 

fremtrædende bagtil på dækvingerne. Antennerne er lyse. 

l. led oftest smalt sort proximalt, sjældent mørkere og ofte 

med enkelte opstående børstehår. Femora er sorte til rød- 

brune å hvidlige distalt, tydeligst på for- og mellem- 

benene. Tibierne er lyse med sorte punkter, som især er 

tydelige på bagbenene. 

Genitalsegmentet hos & har en køl på undersiden. Para- 

mererne har den sædvanlige form. Vesica er kraftig, krum- 

met og med sklerotiserede vedhæng, der spidser til distalt. 

De lever alle på eg (Quercus) i den første halvdel af som- 

meren. 

ARTSTABEL 

l. 2. antenneled så langt som pronotums bredde. Issen ret 

smal. Isse: øjebredden hos å ca. 1,5, hos 9 ca. 1,75. De 

tilliggende hår:er helt hvide .....…. l. quercus p. 232. 

- 2. antenneled tydeligt kortere end pronotums bredde. Is- 
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sen bredere. ege: øjebredden ca. 1,8 eller mere. De til- 

liggende: hår, ér. =. gule! 10004 -1g4- H mnkkaedede ars 2. 

2. Længden i reglen over 3,8 mm. Snablen når ikke forbi 

midthofterne. Genitalierne hos &, se teksten .......... 

ESSEN SGEN ale SL 3 BENE BUN SEE IRS SE TRENSER . 2. variabilis-p:-9733. 

- Længden i reglen under 3,8 mm. Snablen når mindst til 

baghofterne. Kun å & kan bestemmes med sikkerhed . 3. 

3. Længden hos å 3,5—4,2 mm, hos 2 3,3—3,9 mm. Genita- 

liger hos:d, se teksten). 2654. kar. eromgn] 3. perrisi p. 234. 

- Længden hos åg 2,8—3,5 mm. Genitalier hos å, se tek- 

sten SAD 25, KS NKOLT «føre kan gø 4. wagneri p. 234. 

1. Psallus quercus (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden sortbrun eller brun til rødlig med pletdannende, 

skinnende hvide, tilliggende hår. Hoved, pronotum og scu- 

tellum er som regel sorte eller sortrøde, dækvingerne mere 

rødlige og ofte lyse fortil. Cuneus er sortrød med ensfarvet 

spids. Membranen er grå med hvidlige årer. Kløerne er 

jævnt krummede. 

Hos å har genitalsegmentet en tydelig køl. Venstre pa- 

ramer er ret lille og med en spidst udtrukket sanseknude 

(fig. 36a). Mest karakteristisk er vesica, fra hvis spids der 

udgår en skrå, meget fin, sklerotiseret spids. I den mem- 

branøse del sidder distalt en række små tænder (fig. 36b). 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved, pronotum og scutellum næsten sorte, dækvin- 

gerne ddvmmde; 7005 100 RAS f. montandoni Reut. 

2. Hoved, pronotum og scutellum lysere. Dækvingerne med 

gulrøde partier, cuneus lyserød SSL. 2 f. fuscata Sti. 

3. Som 2, men dækvingerne grårøde og cuneus brunrød .... 

KRAER JRLDGGL ET, MØRE SAR Re res f. grisescens Sti. 

4. Som 2, men dækvingerne gulgrå og cuneus rød ........ 

st tt fl MUD SE Ha sene f. simillima Kirschb. 

Arten lever på arter af eg (Quercus). De mørkerøde nymfer 

vokser hurtigt til, og imago kan allerede træffes fra om- 
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kring 20. juni. De forsvinder igen i løbet af juli. Pletvis 

almindelig. (D+++.S.N.F.NT.). 

2. Psallus variabilis (Fallén) 1829. (Fig. 123). 

Farven varierer meget fra sort over brun til rødlig. Hos 

den typiske form er hoved, pronotum og scutellum sorte el- 

ler meget mørke. Hovedet ofte med en lys bagrand. Hos å 

er dækvingerne sorte til sortrøde 4 brunlige fortil. Cuneus 

har en ensfarvet spids. 9 er lysere, og dækvingerne er + 

brunrøde og gulbrune fortil. Cuneus er rødsort, undertiden 

med en meget smal, lys spids. 

isse: øjebredden er ca. 1,8, og 2. antenneled er længere 

end 3.+4. led. Kløerne er mest krummede lige proximalt 

for midten og næsten lige på det distale stykke. 

Genitalsegmentet hos & har en utydelig køl. På venstre 

paramer er sanseknuden distalt bredt afrundet, udfladet og 

drejet i plan mod hypofysen (fig. 36c). Vesica er forsynet 

med 3 stave, hvoraf den distale er stærkt krummet distalt. 

Den næstyderste er ret lang og næsten helt lige (fig. 36d). 

Længde 3,8—4,2 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hos 2. Oversiden rødligsort til rødbrun, dækvingerne 

dog lyst brunrøde. Cuneus mørkerød. Femora sorte .... 

3 EN ns eden f. rubra Sti. 

2. Hos 2. Pronotum og scutellum for størstedelen rødgule. 

Clavus næsten helt gulbrun. Cuneus rød. Femora mørke- 

es ha skeder Irland f. variegata Sti. 

3. Oversiden rødlig grågul. Hovedet mørkebrunt og corium 

kun mørkt bagtil. Femora mørkerøde (immature) ...... 

ed bende f. whitei Dougl. Scott. 
4. Oversiden grå til mørkebrunrød. Dækvinger røde. Cu- 

neus klar rød hos 9. Femora mørkerøde . .............. 
Nr alt n FEAR RE Ang . f. assimilis Sti. 

Arten lever på eg (Quercus) i den første halvdel af somme- 

ren. Den er ligesom foregående pletvis udbredt. (D++++.S. 

N.F.NT).). 
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3. Psallus perrisi Mulsant et Rey, 1852. 

Ligner foregående art meget, men er oftest noget mindre og 

altid ret mørk. Hoved, pronotum og scutellum er altid sorte 

eller sortbrune, og issen har en lys bagrand. Hos & er dæk- 

vingerne sorte, undertiden med et rødligt skær og å brun- 

lige fortil. Cuneus har undertiden en smal, lys spids. Hos 

Q er clavus gulbrun. Corium er gulbrun fortil, mørkere 

bagtil og ofte med rødlige siderande bagtil. Cuneus er sort- 

rød med smal, hvid spids. Isse: øjebredden er ca. 2 hos 

begge køn, størst hos 9. Femora er altid sorte. 2. antenneled 

er lidt kortere end hos foregående art, kun meget lidt læn- 

gere end 3. + 4. led. 

Hos å har genitalsegmentet en tydelig køl. Vesica er for- 

synet med 2 stave, hvoraf den distale har en lang, lige 

spids. Den anden har en meget karakteristisk krummet, 

tornagtig spids (fig. 36e). Venstre paramers sanseknude er 

spids som hos Ps. quercus. 

Arten findes sammen med de øvrige Hylopsallusarter på 

eg (Quercus) og på samme tid. Den er ikke ualmindelig, 

men forveksles sikkert ofte med foregående art. Visse steder 

dominerer den totalt. Af 40 undersøgte Hylopsallus å å fra 

en population i Dybdal ved Stoholm J. fandtes 37 perrisi, 

2. wagneri og 1 quercus. (D+++.S.F.NT,). 

4. Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953. 

Arten står Ps. perrisi meget nær. Det angives, at den er lidt 

mørkere og at 2. antenneled er lidt kortere, på længde med 

3.+4. led. 2 er ikke kendt med sikkerhed. 
Genitalkapslen hos $ har en tydelig køl. Venstre para- 

mers sanseknude er som hos perrisi. Den distale stav i 

vesica er lang og lige som hos perrisi, mens staven foran er 

lang og sværddannet som hos Ps. variabilis. På dette kendes 

arten let (fig. 36f). 

Årten træffes sammen med Ps. perrisi (se ovenfor), men 

er langt sjældnere. (D++.S.F.). 
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h j k | 

Fig. 36. Spidsen på vesicas sklerotiserede del og venstre paramer hos a 

og b: Psallus quercus. c og d: Ps. variabilis. h og j: Ps. varians. k og I: 

Ps. albicinctus. Endvidere vesicas sklerotiserede stave hos e: Ps. perrisi. 

f. Ps. wagneri. g: Ps, haematodes. 

Underslægten Psallus s. str. 

Arternes farve er lysegul til rød, undertiden rødbrun. Un- 

dersiden er lys. Antenner og ben er lyse, og femora med 

mørke pletter, særligt på undersiden. Tibierne er gule med 

mørke torne i sorte pletter. Bagtarsens 3. led er ca. 0,8 x (1, 

+ 2.) led. Hos & er vesica forsynet med sklerotiserede stave 
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og et ret stort tandet, membranøst vedhæng. Ved undersø- 

gelsen af paramer og vesica har det stor betydning, at be- 

tragtningen sker fra den rigtige synsvinkel. Disse dele må 

derfor kunne ses fra forskellige sider. Vesicas spids er af- 

bildet, så de fleste detaljer er synlige. Det kan undertiden 

være vanskeligt at anbringe den snoede sklerotiserede del i 

den rigtige stilling, idet den skal stilles noget på højkant. 

Dyrene lever på forskellige løvtræer. 

ARTSTABEL 

1. Cuneus ensfarvet: hvidt 6 5050 2 SNG var EGER ze. 

- Cuneus rødlig, højst hvid ved forrand og spids .... 3. 

2. Corium hvidlig og £ rødplettet. Isse: øjebredden hos 

å ca. 1,75, hos 29 ca. 2,1. Længde 3—3,8 mm. På pil i 
es TEDE 2 ru ene SNnE SENE gore SNERRE 1. haematodes p. 237. 

- Corium rødlig, gullig eller brunlig. Isse: øjebredden hos 

åØ ca. 1,33, hos 2 ca. 1,8. Længde 3,8—4,6 mm. På andre 

Em TØ ENE DRE ERE ERNE TE JER LERET 2. varians p. 238. 

3. Bagfemora meget korte og tykke, længden ca. 2,5 x dia- 

meteren og på undersiden overalt med talrige, uregel- 

mæssigt anbragte, små, grå punkter. Hoved og prono- 

tum blegorange til rødlige med små brune pletter. På eg 

KN ste SERENE  UBREESERE ge 3. albicinctus p. 240. 

— Bagfemora slankere, længde mindst 3 x diameteren. De 

mørke pletter på undersiden danner ofte rækker. Hoved 

og prorotim uden mørke sake DOT AN SE ER 4. 

4. Il. antenneled lyst med 2 små, mørke punkter, ofte med 

hver sit mørke hår på indersiden (punkterne undertiden 

"afblegede efter døden). Corium overvejende rød, brun- 

rød til karminrød'og ofte lysere fortil VFF EEE 5. 

— Il. antenneled uden mørke punkter. Corium oftest meget 

lys, bleggul :orangefarvet eller grå 1 sons 8. 

5. De tilliggende hår er ret lange og hvide. Den bageste 

del af dækvingerne er altid a blodrød ..:.........…. 
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. Cuneus med smal, hvid forrand og blodrød spids ...... 

BEEN AU bend. oo] ae. 30g 4. alnicola p. 242. 

Spidsen af cuneus oftest hvid, undertiden dog ensfarvet 

ERE SA an an. 30. 1 i. 

. Oversiden brunrød. Isse: øjebredden hos åZ ca. 1,6, hos 

Q ca. 2. Cuneus med smal, hvid forrand og oftest ens- 

Eee TE PS AS 3 oe raden 5. lepidus p. 242. 

Oversiden lys gulrød. Isse: øjebredden hos å ca. 1,1, 

hos 2 ca. 2. Cuneus med bred, hvid forrand og tydelig 

SR. ØR st AR arr ARBOE REESE SEE ERR 6. falleni p. 243. 

. Snablen når ikke til baghofterne. Membranen med lyse 

BE RE Aut 1 Bat ane ds ISG Sara sd 9. 

Snablen når baghofterne. Membranen oftest mere ens- 

ER FE sik iii nn HÆR er 10. 

. Brun eller brunrød. Snablen når lidt forbi midthofterne. 

Bagfemora plettede i hele længden. 3. antenneled 1,6 x 

KEE RR Es 5. lepidus p. 242. 

Gul til gulrød. Snablen når kun til midten af midthof- 

terne. Bagfemora kun plettede på den distale halvdel. 3. 

mumeeled 13x4: led 4... 7. 7. flavellus p. 244. 

Længde 3,8—4,6 mm. Kløerne store, svagt krummede og 

med små pseudoarolier (fig. 371) .... 2. varians p. 238. 

Længde højst 3,8 mm, kun sjældent lidt længere. Klø- 

erne små og stærkt krummede og med forholdsvis store 

er (Er 370) essere ere rise 11. 

Vesicas distale del bred og tæt besat med tænder (fig. 

ri 0 sad ml Krise 9. mollis p. 245. 

Vesicas distale del er mere langstrakt, let krummet og 

med en lille tandet udløber og en række tænder langs 

RT 7; TÅ Y SERENE RENE 8. diminutus p. 245. 

1. Psallus haematodes (Gmelin) 1789. 

(alni Fabricius, roseus Fabricius)” 

Oversiden bleg 4 rødplettet, således at farven varierer fra 

helt hvid til smukt ensfarvet rød, når pletterne smelter helt 

. Navneændringen er meddelt af Kerzhner 
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sammen. Cuneus er så godt som altid helt farveløs. Desuden 

er oversiden forsynet med talrige lysegule hår og på dæk- 

vingerne desuden med sorte hår. 1. antenneled er hvidgult 

med et par å mørke pletter med børstehår indvendigt. De 

øvrige led er gule. Benene er gule, femora mørktpunkterede 

distalt. Snablen er gul med mørk spids og når til baghof- 

terne. 

Hos å findes på spidsen af vesica en membranøs lap, 

som er stumpt afskåret distalt og her med nogle tænder 

langs randen. En række fine tænder fortsætter lidt ind 

langs siden. Desuden findes en tynd, lidt krummet skleroti- 

seret stav (fig. 36g). Længde 3—3,5 mm. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum, scutellum og dækvinger ensartet rosafarvede, 

ene et KUE 22 0 x 36 sas Me ks DRS ARR f. rosea Fabr. 

2. Dækvinger og cuneus rosafarvede, cuneus med hvidlig 

NET SN MR ERNEST SNEDE SE REDSP ERS HØDEDED f. fraudatrix Reuter 

3. Oversiden rødlig gulgrå, utydeligt plettet. Corium har 

ofte bagtil et mørkt aftegn 25. ; f. griseo-rosea Sti. 

4. Dækvingerne grågule, moderat rødplettede ............ 

NERE EJEREN ESKE SEN sa bre EDER f. roseomaculata Sti. 

SEERE EN SEE SENESTE REN FE RESET ED, … f.- rufata. St, 

6. Dækvingerne ensfarvede hvide .......... f. simplex Sti. 

Arten træffes på småbladede pilebuske (Salix caprea og Sa- 

lix cinérea) og er en af de seneste psallusarter, man finder. 

Imago er først fremme i større antal fra midten af august, 

og de lever til sidst i september. Den træffes ofte i mængder 

og mange former sammen. Almindelig udbredt. (D++++.S. 

N.F.NT.). 

2. Psallus varians (Herrich-Schaeffer) 1842. (Fig. 124). 

Oversiden sorthåret og med gule, tilliggende hår. Hoved, 

pronotum og scutellum er grågule, dækvingerne varieret 

farvet. Oftest er de rødlige, hvidlige fortil og med en smal, 
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(Ce 
Fig. 37. Spidsen på vesicas sklerotiserede del og venstre paramer hos b 

og c: Psallus lepidus. d og e: Ps. falleni. f og g: Ps. flavellus. j og k: 

Ps. diminutus. Endvidere spidsen på vesicas sklerotiserede del hos a: 

Ps. alnicola. h: Ps. mollis. Og endelig kløernes form hos l: Ps. varians. 

m: Ps. falleni og n: Ps. diminutus. 

hvid rand på grænsen til cuneus. Bagtil findes undertiden et 

mørkt aftegn. Cuneus er rød med en bred, hvid forrand og 

en smal hvid spids, sjældent helt hvid. Antennerne er lyse, 

l. led ofte smalt mørkebrunt helt proximalt. 2. led er hos 

Q ganske lidt kortere end pronotums bredde, hos Ø& lidt 

længere og tykkere. 3. led er forholdsvis langt, næsten altid 
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mere end 1,6x 4. led, og ubetydeligt længere end hovedets 

bredde. Femoras underside har sorte pletter i forskellig 

størrelse, tættest anbragt distalt, og langs hele forranden 

findes korte, lyse hår. Kløerne er kraftige og ret svagt 

krummede og med smalle pseudoarolier (fig. 371). Snablen 

når lidt forbi baghofterne. 

Hos å har genitalsegmentet en tydelig køl. Venstre pa- 

ramer har en plump, tilspidset sanseknude (fig. 36j). Vesicas 

spids er forsynet med en stor, krum stav og lidt indenfor 

den med et tandet parti og en tynd, bredt afrundet flade 

vinkelret på dette (fig. 36h). Længde 3,8—4,5 mm. 

Farvevariationer: 

1, .Oversideén;hvidlig, cuneus chisfarvet hvid … 5. Fo. KØR 

EET Ee . f. decolorata Muls et Rey. 

2. Oversiden ensfarvet okkergul. (immatur) …. 2. 572. Fa 

EET RE. f. ochracea Fieb. 

3. Gulgrå. Corium Å orangerød. Cuneus med spids ligeledes 

ranked sanne rn sees ae f. insignis Fieb. 

4. Oversiden mørkere 4 lys gråbrun. Corium bagtil lateralt 

og cuneus med spids orangerød .......:.. f. fieberi Sti. 

5. Oversiden meget mørk med lysere sider. Uden rød farve 

NR SEE EET TRE f. nigrescens Fieb. 

Arten lever på eg (Quercus), men kan findes på mange an- 

dre løvtræer. Imago optræder fra slutningen af juni, og den 

forsvinder igen i løbet af sommeren. Optræder spredt og er 

kun pletvis almindelig. (D+++.S.N.F.NT.). 

3. Psallus albicinctus (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden orangefarvet + rødlig med tilliggende gule og 

halvt oprette, sorte hår. Hoved og pronotum er tæt og fint 

brunt plettede og med lys median. Scutellum har ligeledes 

en lys median. Dækvingerne er gulgrå, bagtil rødlige. Cla- 

vus er ofte rødplettet. Cuneus er orangerød med smal, hvid 

spids og forrand. Isse: øjebredden er hos å ca. 2, hos 2 ca. 

2,25, og hovedet er ret bredt. Antennerne er lysegule. 1. led 
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har 2 mørke pletter på indersiden og er ofte rødligt distalt. 

2. led er ca. 0,8 x pronotums bredde hos begge køn og noget 

længere end 3. + 4. led. Benene er grågule. Kløerne er slan- 

ke, kun lidt krummede og med smalle pseudoarolier. Snab- 

len når lidt forbi baghofterne. 

Hos å er venstre paramer lille og med en meget tynd og 

fin hypofyse. Sanseknuden har en ret lang spids proximalt 

(fig. 361). Spidsen af vesica har ingen tandet membranøs 

lap, men 2—3 spidse stave, hvoraf den længste er vinkelfor- 

met bøjet distalt ((fig. 36k). Længde 2,5—3,2 mm. 

Farvevariationer: 

KN Rron0tum søg scutellum med rødlig farve 1... 1.52, 

es dr ss ge er eres mand f. rubella Sti. 

2. Pronotum, scutellum og dækvinger grågule. Corium bag- 

tillsamt cuneus, orangerøde el: f. griseoflava Sti. 

Imago findes på eg (Quercus) fra midten af juni til midten 

af juli. Den optræder spredt og ikke almindeligt. Fundet 

ved Vordingborg og i Dyrehaven ved Jægersborg. (D++. 

NTFS 

Psallus scholtzi Fieber, 1861. 

Oversiden gulgrå. Hoved og pronotum er fint rødbrunt 

punkterede. Scutellum er X rødbrunt. Dækvingerne er blod- 

røde, fortil dog gråhvide og 4 rødplettede. Den grå farve 

særligt fortil på 2 er meget karakteristisk. Cuneus er blod- 
rød, forranden er smalt hvid lateralt, og spidsen er oftest 

ensfarvet rød. Membranen er sodfarvet med røde årer. Isse: 

øjebredden hos å er ca. 1, hos 9 ca. 1,9. Antennerne er 

grågule. 2. led er hos 2 ca. 0,8x, hos $ ca. 1x pronotums 

bredde. 3. og 4. led er undertiden mørke. Benene er grå- 

gule, og bagfemoras underside er bruntplettede, tydeligst 

distalt og langs bagranden. Snablen når lidt forbi baghof- 
terne. 

Hos å ligner genitalapparatet meget Ps. alnicolas. Læng- 
de 3,5—4,5 mm. 
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Farvevariationer: 

l. Oversiden næsten ensfarvet brunrød .................. 

jure sanne lerede 10 nederen i: fiebersiSti, 

Arten findes næsten udelukkende på gråel (Alnus incana), 

som er værtsplanten. Imago optræder fra midten af juli, 

og den uddør sidst i august. Wagner har meddelt, at arten 

er sydlig og ikke kan forventes i de nordiske lande. Den 

forveksles meget nemt med Ps. alnicola. 

4. Psallus alnicola Douglas et Scott, 1871. 

Oversiden rød til rødgul, ofte ret lys ensfarvet rød. Kun 

cuneus” forrand er ofte smal hvid lateralt. Membranen er 

grå med gule årer. Isse: øjebredden er hos & ca. 1,1, hos 

C ca. 2. 1. antenneled er lyst rødbrunt og leddenes forhold 

som hos foregående art. Bagfemoras underside er tæt og 

fint punkteret undtagen helt proximalt. Arten er mere rød- 

gul og ikke grålig som foregående art. 

Hos å har genitalsegmentet en køl. Venstre paramer har 

en stor sanseknude med en spids omtrent på midten. Dis- 

talt på vesica findes en membranøs lap, som distalt er 

stumpt afskåret og forsynet med ca. 10 skråtstillede tænder 

langs den ene rand. Tænderne distalt er store og tydelige, 

mens de proximale er mindre og mere utydelige. Desuden 

findes en ret kort, spids sklerotiseret stav (fig. 37a). Længde 

3,3—4 mm. 

Årten lever på el (Alnus) i England, særligt på rødel 

(Alnus glutinosa), hvor den angives at være udbredt. Her- 

hjemme træffes den kun på gråel (Alnus incana). Imago 

optræder hyppigst i august måned. Den er fundet spredt 

her i landet, bl.a. ved Svendborg, Vordingborg og i Næ- 

rum. (D++.S.N.F.NT.). 

Kerzhner (1964) anser arten for identisk med Ps. scholtzi. 

5. Psallus lepidus Fieber, 1858. 

Oversiden brunrød, undertiden helt mørkerød. Hovedet er 

+ lyst, undertiden rødplettet. Pronotum og clavus kan lige- 
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ledes være brun- eller rødplettede. Cuneus har ofte en smal 

hvid forrand og en meget smal gulhvid spids eller en helt 

ensfarvet spids. Isse: øjebredden er hos å ca. 1,6, hos Q 

ca. 2. Antennerne er gule, 1. led smalt brunt helt proximalt. 

2. led er ca. 0,9 x pronotums bredde og længere end 3.+ 4. 

led. Bagfemoras underside er regelmæssigt brunplettet. Klø- 

erne er korte og kraftige, og pseudoarolierne er meget små. 

Snablen når til spidsen af midthofterne. 

Hos & har venstre paramer et næsten vinkelformet frem- 

spring distalt og nedenunder dette en fremtrædende fortyk- 

ket spids (fig. 37c). På vesicas spids findes en lap med tæn- 

der spredt på hele overfladen, og bag denne findes en tynd, 

sklerotiseret stav (fig. 37b). Længde 3,8—4,4 mm. 

Arten lever på ask (Fraxinus), og imago optræder i juli 

og august. Almindelig. (D++++.S.F.NT.). 

6. Psallus falleni Reuter, 1883. 

Oversiden er rødgrå til gul, tæt sorthåret og med gule til- 

liggende hår. Pronotum kan være % bruntplettet. Clavus og 

corium er ofte lysere fortil og her undertiden rødplettede. 

Cuneus er rød med tydelig hvid forrand og spids. Isse: øje- 

bredden er hos å ca. 1,2, hos 9 ca. 2. Antennerne er gule. 

2. led er hos 9 noget kortere, hos & ganske lidt længere 

end pronotums bredde og lidt længere end 3.+4. led, som 

er brune. 3. led er ret kort og mindre end 1,6 x 4. led. Bag- 

femoras underside har en række store, mørke pletter ved 

forranden, distalt er pletterne mindre, tættere og uregel- 

mæssigt fordelt. Kløerne er kun lidt krummede og har små 

pseudoarolier (fig. 37m). Snablen når baghofterne. 

Hos å er genitalsegmentet slankt og med en køl. Køns- 

organerne er næsten ens med Ps. alnicola. Sanseknuden på 

venstre paramer er stor og har en noget udtrukket fin spids 

proximalt (fig. 37e). Vesicas spids har en noget krummet 

tungeformet lap, hvis ene side er forsynet med ca. 15 små 

bagudrettede tænder, hvoraf de proximale er de mindste. 

Desuden findes en lille krummet, sklerotiseret stav (fig. 

37d). Længde 3,6—4,1 mm. 
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Farvevariationer: 

1... Oversiden ensfarvet: gulrød 420... f. albicincta Sti. 

2. Hoved og:pronotum med sorte jninkter: |. hits hved 

ut bre ål frem, sleeve allen f. nigropunctata Sti. 

Arten lever på birk (Betula), og imago optræder i juli og 

august. Almindelig overalt. (D++++.S.N.F.NT,.). 

7. Psallus flavellus Stichel, 1933. (minor Saunders). 

Hoved, pronotum og scutellum er gulligt til orangefarvet, 

undertiden med brune punkter. Clavus er gulligt, ofte med 

røde, små X sammenflydende pletter. Corium er rødlig, lidt 

gulligt lateralt. Cuneus er rød med bred hvid forrand og 

meget smal hvid spids. Isse: øjebredden er som hos Ps. le- 

pidus. Antennerne er lyst grågule. 2. led er tydeligt kortere 

end pronotums bredde hos begge køn. Femora er gule eller 

røde og på undersiden med pletter omtrent som hos Ps. fal- 

leni. Snablen når lige til baghofterne. 

Hos å er genitalsegmentet ret tykt og kort og med en 

tydelig køl. Venstre paramer har på sanseknuden en tydelig 

lille spids forlængelse anbragt omtrent på midten (fig. 37g). 

Distalt på vesica findes en lang og smal tilspidset lap med 

mange ret korte tænder på den ene side (fig. 37f). Desuden 

findes en slank, lang, sklerotiseret stav. Længde 3,5—4 mm. 

Farvevariationer: 

1. Scutellum og dækvinger næsten blodrøde .............. 

reb tr kd kærre Dee SR staae cd nere . f. rubida Sti. 

Denne psallusart lever på ask (Fraxinus) og træffes hyp- 

pigt sammen med Ps. lepidus. Den kendes let fra denne art 

ved sin mindre størrelse og meget lysere rødgule farve. 

Imago træffes fra midten af juli til slutningen af august. 

Almindelig overalt. (D++++.S.NT.). 
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8. Psallus diminutus (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden bleggul, orangefarvet. Dækvingerne hos å er 

hyppigst grågule, hos 9 mere rødgule, særligt bagtil. Cu- 

neus er rødgul med hvid spids og forrand. Membranen er 

sodfarvet med grågule årer. Antennerne er lyse og hovedet 

lyst rødgult. Isse: øjebredden er hos å ca. 1,6, hos 2 ca. 

1,9. 2. antenneled er så langt som pronotums bredde. 3. led 

er ret langt som hos Ps. varians. Femoras underside har små 

grå, jævnt fordelte pletter. Snablen når lidt forbi baghof- 

terne. 

Hos å er genitalsegmentet uden køl. Venstre paramer 

har en stor, spids sanseknude, og hypofysens tynde del er 

ret kort (fig. 37k). Vesicas spids er karakteristisk udformet 

(se tabellen) og med en ret kort, sklerotiseret stav (fig 37j). 

Længde 3,2—4,1 mm. 

Farvevariationer: 

KOH kinser lyst grågule med sorte strøg .........….4.… 

5, 1 RE RSS SN RR RR ERE SEEREN f. signata Sti. 

RER klm. og dækvinger næsten. helt røde . 514. 

2 Re ss RBG NER SEERE NESS f. rubra Sti. 

Arten lever på eg (Quercus). Den optræder lidt senere end 

Ps. varians og er meget almindelig overalt. (D++++.S5.N.F. 

NT.). 

9. Psallus mollis (Mulsant et Rey) 1852. 

(massei Woodroffe). 

Udseendet er identisk med ovennævnte art, og kun $ å& kan 

kendes på genitalapparatets bygning. Hos disse findes på 

vesicas spids en ret stor, tandet lap med en krum, skleroti- 

seret spids. Lidt længere proximalt findes en ret bred, skle- 

rotiseret stav (fig. 37h). 

Arten findes på eg (Quercus) sammen med Ps. diminutus. 

Imago træffes i juli og august. Herhjemme er den truffet 

pletvis, bl. a. i Gentofte og i Krabbesholm Skov ved Skive. 

Den er sikkert tit forvekslet med diminutus og muligvis 

mere almindelig end antaget. (D++.S.F.). 
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Oncotylus Fieber 

Oversiden tæt sorthåret. Clypeus fremtrædende, adskilt fra 

panden ved en fure. Bagtarsens 2. og 3. led lige lange. 

Pseudoarolierne lange og smalle. 

I Midteuropa er fundet 6 arter. Herhjemme findes kun 

een: 

1. Oncotylus punctipes Reuter, 1873. 

Oversiden ensfarvet livlig grøn. Dækvingernes membran er 

mørk med gule årer, AX forkortede hos 92 og med en mørk 

plet ud for den lille celle. Antennerne er gulgrønne og sort- 

hårede. 3. led er ret langt, ca. 0,7—0,8 x 2. led. 3.+4. led er 

ubetydeligt længere end 2. led. Benene er gulgrønne og fe- 

moras overside distalt med tydelige, sortbrune pletter. Tibi- 

erne har sorte torne i meget fine, sorte punkter, som kan 

mangle på for- og midttibier, men er tydelige på bagtibi- 

erne. Snablen er kort og når til midthofternes midte. 

Hos å er venstre paramer ret stor, og sanseknuden har 

en ret skarp, afrundet kant. Spidsen af vesica har en lang 

og fin sklerotiseret stav. Theca er kraftig og tilspidset (fig. 

38a). Længde 4,8—5,5 mm. 

Årten lever på regnfang (Tanacetum vulgare), og imago 

træffes i begyndelsen af sommeren. På værtsplanten afløses 

den sidst i juli af M. pilosus og M. molliculus. Den er den 

sjældneste af de 3 arter. (D+++.S.N.NT.). 

Campylomma Curtis 

En meget lille og farveløs miride, hvis overflade er fint be- 

håret. Benene er lyse med sorte pletter, og tibierne har sorte 

torne, hvoraf der også findes enkelte på den distale del af 

femora. 

ARTSTABEL 

1. Clypeus sort eller sortbrun. 1. antenneled lyst med en 

sort ring distalt. 2. led er lyst, men smalt sort proximalt 

FR ERS BE SES RESRSER (0 FE SEN" SAS DNS VTS TT verbasci p. 247. 
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- Clypeus ensfarvet lys. 1. og 2. antenneled er hos 3 helt 

sorte, hos 2 lyse med sorte tegninger ................ 

2 Fr» TESTE AL SERENE NR BESET RENTER . annulicornis p. 247. 

Campylomma verbasci (Meyer-Diir) 1843. 

Dækvingerne er hvidliggrå til grønlige og fint lyshårede 

med enkelte brune, halvtoprette hår. Pronotum og scutellum 

er hvidgrå, ofte rødgule ved forranden. Corium og cuneus 

er £ brunlige på midten. Antennerne er strågule med de i 

tabellen nævnte sorte aftegn. Snablen når baghofterne. 

Længde ca. 3 mm. 

Arten lever på forskellige slags urter og træer, formodentlig 

zoophagt. De hyppigste planter er kongelys (Verbascum), 

stokrose (Althaea), kartoffel (Solanum tuberosum) samt 

æble (Malus) og eg (Quercus). I England har den 2 genera- 

tioner om året, og imago kan findes fra juni til august. Den 

ligner Pl. albipennis, som dog har meget mørke antenner, 

hvis 1. led er helt sort. 

Arten er fundet i Nordtyskland og flere steder i Sverige. 

(D0.S.NT.). 

Campylomma annulicornis (Signoret) 1865. 

Oversiden er ensfarvet lys okkergul til grønlig med tem- 

melig lange sorte og fine lyse hår. Antennerne hos å er 

meget kraftigere end hos 29 og sorte. Hos Q er 1. led lyst 
med nogle sorte hår i en sort plet, og 2. led er smalt sort 

proximalt. Benene er gullige, og femora har sorte pletter 

langs for- og bagrand. Tibiernes sorte pletter er tydeligst 

proximalt. Snablen når til midthofterne. Længde 2,5—3 mm. 

Arten lever på smalbladede pilearter (Salix), særligt ved 

rindende vand. Imago træffes i juli og august. Det er en 

sydeuropæisk art, som er fundet i Holsten. (D0.NT.). 

Monosynamma Fieber 

(Microsynamma Fieb., Neocoris Dougl. et Scott.) 

Små fint lyshårede arter, hvor kroppens bredeste sted tit 

ligger på den bageste del. Oversidens farve varierer fra næ- 
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sten ensfarvet sort til en blanding af hvidt brunligt og sort, 

og undertiden er de lyse partier 4 rødlige. 2. antenneled er 

meget kortere end pronotums bredde. Kløerne er korte og 

stærkt krummede, især på for- og mellembenene. 

Dyrene lever på pilearter og kan være meget svære at skel- 

ne fra hinanden. Tilsyneladende findes alle overgange imel- 

lem dem, og det er sandsynligt, at de alle er former eller 

underarter af M. bohemani. Her refereres dels Wagner 

1952, dels Woodroffe 1967. 

ARTSTABEL 

l. 3. antenneled: issebredden hyppigst over 1,4. Ret stor, 

3,5—4 mm med udbredt lys tegning. 2. antenneled lidt 

længere end 'hovedels bredde 11.502 sabulicola p. 248. 

— 3. antenneled: issebredden hyppigst under 1,4. 2. anten- 

neled på længde med hovedet bredde VISES IRNES 2. 

2. Pronotums bredde: hovedets bredde hyppigst over 1,35. 

Middelstor, 3,1—3,6 mm. Lidt mørkere end foregående .. 

FAD, TORA NSSS MERETE ERR ION STENE MENE NG . 1. bohemani p. 249. 

— Pronotums bredde: hovedets bredde hyppigst under 1,35. 

Ret SAS TESS RE 2 sk SS aar RENEE SR Så 

3. Isse: øjebredden hos &$ ca. 1,95, hos 29 ca. 2,15. Cuneus 
oftest lysfarvet med lys forrand .... 2. maritima p. 249. 

— Isse: øjebredden hos &$ ca. 1,75, hos 2 ca. 1,9. Cuneus 

SRP SEE. VER, AE PESTEN LD 3. nigritula p. 250. 

Monosynamma sabulicola Wagner, 1947. 

Den største art. Oversiden grågul til rødligbrun med mør- 

kere tegning. Lyse er: Hovedets bagrand og en plet ved 

hvert øje, pronotums og scutellums median, 2 pletter på 

scutellums forrand, corium fortil og forranden på cuneus. 

Hos & er dækvingerne mørkere end hos 9. 1. antenneled 

hos å er sort, lysere proximalt og distalt. 2. led er mørkt, 

lysere distalt. Hos 9 er antennerne lyse. 1. led og ofte også 

2. led er mørke proximalt. 3. og 4. led er oftest lyse. Snab- 

len når spidsen af baghofterne. 
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Farvevariationer: 

1. Oversiden ensfarvet rød til gulrød ...................…. 

BEER EOS NE ed send . f. unicolor Wagn. 

Er truffet på hvidpil (Salix alba) og båndpil (Salix vimi- 

nalis) ved gærder og veje. Imago fra midten af juni til ind 

i august. Fundet i Holsten. (D0.NT.). 

1. Monosynamma bohemani (Fallén) 1829. (Fig. 125). 

Oversiden er farvet som hos foregående art, måske lidt 

mørkere. Skikkelsen er lidt mindre og lidt smallere end 

hos M. sabulicola. Pronotum er ofte uden lyse aftegn, og 

dækvingerne kun lyse fortil og ved forranden af cuneus. 

Bagkroppens underside er oftest sort. Snablen når spidsen 

af mellemhofterne. 

Farvevariationer: 

1. Pronotum og scutellum sorte med brun median. Cuneus 

med smal, hvid forrand. Undersiden sort. Corium og 

clavus sorte, corium brunlig fortil ........ f. scotti Fieb. 

2. Meget lys. Oversiden overvejende rødgul. Bugen hos 2 

oftest rødgul eller rødplettet, hos å sort .............. 

EGET ER ere FO UT... f. rubronotata Jak. 

Arten lever på pilearter (Salix sp.) på fugtige steder. Imago 

træffes i juli og august. Pletvis udbredt. (D+++.S.N.F.NT.). 

2. Monosynamma maritima Wagner, 1947. 

Oversiden vekslende farvet fra ret lys til helt sort, smallere 

og mindre end foregående art. Antenner sorte, 1. led hos 

begge køn og 2. led hos 29 oftest smalt lyse distalt. Oftest 

er pronotum sort med lys median og rødlige calli, dækvin- 

gerne vekslende farvet fra ensfarvet sorte til rødliggule med 

sorte aftegn. Snablen når spidsen af midthofterne. 

Dyrene er fundet på gråris (Salix repens ssp. arenaria) 

ved havkyster og er taget ved den tyske kyst fra Holland 

til Holsten. I Danmark er den taget i mængder ved Husby 

Klit og ved Hals, men er sikkert udbredt overalt. Imago 
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træffes hele sommeren. I populationerne træffes talrige helt 

sorte individer, som ikke kan skelnes fra nedenstående art. 

(D++++.NT.). 

3. Monosynamma nigritula (Zetterstedt) 1839. 

Oversiden og navnlig cuneus helt sort, dog kan corium 

være lys helt fortil og scutellum have et par rødbrune plet- 

ter ved forranden. Undersiden er ensfarvet sort, og snablen 

når baghofterne. $ hos denne art ligner fuldstændig den 

sorte form af foregående art, mens 9 synes noget længere 

og smallere. 

Farvevariationer: 

l. Oversiden med en rødbrun farve på issens bagrand, ved 

hvert øje, ved coriums laterale kant og på scutellums og 

Pro Ed ST ET ens EL f. putoni Fieb. 

Arten kan findes på lave pilebuske (Salix sp.) og (i Fin- 

land) på rosmarinpil (Salix repens ssp. rosmarinifolia) i mo- 

ser og på fugtige steder. Imago i juli og august. (D+++.5.N. 

ENT). 

Plagiognathus Fieber 

Kroppen mere langstrakt end hos foregående art. Hovedet 

bøjet og issen uden rand. Pronotums sider lige. Femora med 

sorte aftegn eller helt sorte. De sorte pletter på tibierne er 

størst proximalt, og helt oppe ved leddet findes næsten altid 

en Å stor, sort plet uden torn. Kløerne er langstrakte og 

meget lidt krummede. Pseudoarolierne er ganske små. 

Hos å er genitalsegmentet stort og uden køl. Penis er 

meget slank og stærkt snoet. På vesicas spids findes 2 skle- 

rotiserede stave. Venstre paramer har en tydelig sanseknude 

forsynet med en tap, hvorpå der ofte sidder et hår. 

Arten Plagiognathus albipennis er muligvis en racekreds, 

hvori flere arter af underslægten Poliopterus indeholdes. 
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ARTSTABEL 

NBakkkrsens 3. led er11,5x 2. led og. længere end 1.+ 2. 

led. Femora sortplettede. På nåletræer. (Underslægten 

FREE GS. Warner) 0 0 0 næs l. vitellinus p. 252. 

Bagtarsens 3. led er oftest tydeligt kortere end 2. led og 

1.3 IE 5 Wa enker rer ned z 

. Oversiden med sorte hår. Femora sorttegnede. (Under- 

He Plseiopnathus S.str) 25 2 55 nnn db unink mn se å 

Oversiden tæt lyst håret, uden sorte hår. Bagfemora of- 

test sorte eller sortbrune. (Underslægten Poliopterus 

Et sea he KER nært 5; 

Kiuersiden grønlig, grågrøn til gullig 2. 65 sun skr 

1, Vor ASERNE RE ERRER SER 2. chrysanthemi p. 252. 

SORRENEER sortbrun til gulrød. 2.5. SSL STØDT GERS. 4. 

. Bagfemora med sorte punkter og en sort længdestribe 

BEEN TEN ESS SNOR ES 3. arbustorum p. 254. 

RENO ra alene med sorte pletter 1... SL k. beraseede 

1 et br PE Al ra hele NE ESSEN ER fulvipennis p. 255. 

. 2. antenneled ret kort og kraftigt, hos ca. 1,1 x, hos 29 

ca. 1 x hovedets bredde. Længden hos å 2,4—2,7 mm, hos 

EEN anet. see kneben hils collinus p. 255. 

2. antenneled slankt, hos $ mindst 1,25x, hos 2 over 

REE breden lakerede saledes senere 6. 

. Slank og ret smal. Længden hos å ca. 3,5x, hos 2 

3—3,25 x pronotums bredde. Dækvingerne hos 29 betyde- 

ligt kortere end hos %. Længden hos å 3—3,2 mm, hos 

ET RE se UD ORM SoD NM arenicola p. 255. 
Betydeligt bredere. Længden hos å ca. 3,2 x, hos 2 2,8 

x pronotums bredde. Dækvinger hos 9 og å omtrent lige 
EU ENES EA SED USE SE BOR BREDE så i, 

. Oversiden og femora sortagtige eller brunlige. Hovedets 

bredde er ca. 0,6—0,7 x pronotums bredde. Længden hos 

BEDRE an h0os>0 2783/92 1mm se sad. stene ER 

Tr Ey” E TT OBS SSR SNEEN NERE SEERE FEER 4. albipennis p. 256. 

Oversiden og femora gulgrå. Hovedets bredde ca. 0,7—0,8 

x pronotums bredde. Længden hos 3 2,6—3,1 mm, hos 2 

TLS "ARE SER SNERRE SER 5. litoralis p. 257. 
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1. Plagiognathus vitellinus (Scholtz) 1846. 

å er ensfarvet gulliggrå eller mørkere, 9 er helt ensfarvet 

lergul, begge med fin, lysegul behåring. Cuneus er ofte lidt 

mørkere gul. Membranen er røgfarvet med gule årer. An- 

tenner gulgrå. Hos å er 1. led mørkt proximalt og med en 

mørk ring på midten, 2. led er mørkt proximalt. Hos 2 er 
antennerne oftest lysere. Benene er gule, femoras overside 

med enkelte brune pletter distalt og undersiden med 2 ræk- 

ker mørke pletter. Bagtibierne er helt sorte proximalt. 

Hos & har sanseknuden på venstre paramer en lille tap 
forsynet med et hår. På vesicas spids findes 2 meget tynde 

og lange sklerotiserede stave (fig. 38e). Længde 2,7—3,3 mm. 

Farvevariationer: 

l. 1. antenneled brunligt proximalt og med 2 brunlige plet- 

ber ERE 5 on es GES EAD DRE f. annulata Sti. 

2. Helt lys lergul. Mørke er kun 2 pletter på midten af l. 

antenneled og tiblerne helt proximålt . . 55 FREE 

LT RENEE SES EDER NU SI REN FINDES AT . f. dilutus Fieb. 

Den sidstnævnte farvevarietet er også beskrevet af Wagner 

som underarten Pl. vitellinus ssp. fennicus. Arten lever på 

nåletræer, særligt på gran (Picea). Imago træffes fra be- 

gyndelsen af juli til sidst i august. Almindelig overalt. 

(D++++.S.F.NT.). 

2. Plagiognathus chrysanthemi (Wolff) 1864. (Fig. 126). 

Grågrøn eller gulgrøn, % længere, smallere og mørkere end 

Q, som er oval. Oversiden tæt besat med sorte hår. Hovedet 

lyst, clypeus sort på spidsen. Kroppens underside mørk. Ån- 

tenner gulgrønne. Hos å er 1. led mørkt med en lys spids. 

Hos 2 er 1. led lyst, mørkt proximalt og med en 4 afbrudt 

mørk ring lige udenfor midten. 2. led er sort proximalt. 

Benene er gulgrønne. Femora med sorte punkter, som på 

undersiden er størst og anbragt i længderækker. Særligt 

bagtibierne er helt sorte proximalt. 
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Fig. 38. Theca, venstre paramer og spidsen af vesicas sklerotiserede del 

hos a: Oncotylus punctipes. b: Megalocoleus molliculus. c: Venstre 

paramer hos Megalocoleus pilosus. Endvidere venstre paramer og spidsen 

af vesicas sklerotiserede del hos d: Plagiognathus albipennis. e: PI. 

vitellinus. f: Pl. chrysanthemi. g: Pl. arbustorum. h: Spidsen af vesicas 

” sklerotiserede dele hos Pl. fulvipennis. (h: efter Wagner 1967). 

Hos & har venstre paramer en stor sanseknude med en 

kraftig spids, distalt forsynet med et hår. På spidsen af 

vesica findes 2 ret brede, flade, korte sklerotiserede stave 

(fig. 38f). Længde 3—4 mm. 

Farvevariationer: 

1. $ &. Hovedet farvet som nominatformen, men 1. anten- 

neled'ér farvet:som hos 2. sssssisesee f. vicaria Reut. 
2. Hovedet med 2 brune strøg. Corium og cuneus mørke 

NEL TR SER 0000) f. bipunctata Sti. 
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3. Hovedet helt brunt. Pronotum med mørke calli. Scutel- 

lund sort median ms 16. ss ds SEE f. maculata Sti. 

En uhyre almindelig miride, som træffes overalt på forskel- 

lige urter og helst på noget tørre lokaliteter. Imago findes 

i juli og august. (D++++.S.N.F.NT,.). 

3. Plagiognathus arbustorum (Fabricius) 1794. 

(Fig. 1297); 

Oversiden tilliggende sorthåret og meget varierende farvet. 

Hyppigst er den ret ensfarvet lys olivenbrun med sort ho- 

ved med lys isse. Membranen er mørk røgbrun med sorte 

årer. Antennerne er sorte, dog er 3. og 4. led gulgrå og 3. 

led undertiden mørkt proximalt. Femora er sortplettede med 

en karakteristisk sort længdestribe på for- og ofte også bag- 

randen. 

Hos å findes på venstre paramers sanseknude en kraftig, 

spids tap forsynet med et hår lidt indenfor spidsen. På spid- 

sen af vesica findes 2 lige lange, robuste, sklerotiserede 

stave (fig. 38g). Længde 3,7—4,6 mm. 

Farvevariationer: 

1. Hoved, pronotum og scutellum sorte, dækvingerne lyst 

OH EREEE ate nede ek SKER hane har f. pallidipennis Reut. 

2: Oversiden sort olivenfatvet 2240. isd. sbemebenl. sedler dk 

br. SÅ FØURSGE LK KONVENDDN AR Ra . f. hortensis Mey.-Dur. 

3, Oversiden sortbrun, stedvis ofangeful 242.480 HARE 

EET EPS FEE Ra 

4. Oversiden okkergul, pronotums forrand og scutellum x 

sorte; Cudcus gulrød 553. husrmw, 214% f. reuteri Westh. 

5; Øversiden ;okkergul ;uden "sorte saftegn v;… …. hu ANER 

RESET NEED EN . f. brunnipennis Mey.-Dur. 

En meget almindelig miride, som findes overalt, hvor der 

er bevoksninger af den foretrukne værtsplante, stor nælde 

(Urtica dioéca). Den findes dog også på talrige andre urter, 
helst på skyggefulde steder. Imago findes fra først i juli til 

sidst i september. (D++++.5S.N.F.NT.). 
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Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum) 1856. 

Oversiden rødgul til brunlig med kort sort behåring. Cu- 

neus forrand er smal hvid og membranen røggrå med brune 

eller rødlige årer. Undersiden er oftest brun til sortbrun. 

Antennerne er sorte, 1. led smalt lyst distalt. 2. led er sort 

hos $, men bredt lysere distalt hos 9. Bagtarsens 3. led er 

på længde med 2. led. 

Hos å findes på vesicas spids 2 robuste sklerotiserede 

stave, hvoraf den ene er meget kortere end den anden (fig. 

38h). Længde 3,5—4,8 mm. 

Farvevariationer: 

KUL ARE neled med en lys ring på midten 07; 

0 SSR ARE f. diversicornis Reut. 

2. Undersiden udbredt gulbrun. 2. antenneled sort ........ 

sl ur radere f. circumcincta Sti. 

3. Undersiden udbredt gulbrun. 2. antenneled brungult, 

BE EKI malt ss re ne neden f. annulata Sti. 

Arten findes på forskellige urter, særligt på slangehoved 

(Echium vulgare), men også på poppel. Den findes ret 

spredt i hele Tyskland, men er ikke fundet herhjemme. (D0. 

NT.). 

Plagiognathus collinus Wagner, 1941. 

En lille, meget mørk, næsten helt sort art. Antennerne sorte, 

2. led undertiden smalt brunlige distalt. Benene mørke, ti- 

bierne grå med store sorte pletter. 

Den er fundet i Tyskland på markbynke (Artemisia cam- 

pestris) i juli og august måned. I Sverige er den taget i 

Skåne og Halland. (Se endvidere under Pl. albipennis). (D0. 

SAT). 

Plagiognathus arenicola Wagner, 1941. 

Oversiden sortgrå til sortbrun, cuneus med lys spids og for- 

rand. Iøvrigt som ovenstående art. 

Lever på markbynke (Artemisia campestris). Imago findes 

fra juni til september, og der er formodentlig 2 generationer 

årlig. Den er fundet i Slesvig og i Sverige (Skåne og Øland). 
(Se under Pl. albipennis). (D0.S.NT.). 
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4. Plagiognathus albipennis (Fallén) 1829. 

Oversiden ret ensfarvet sort til grå og tæt besat med fine, 

hvide hår. Issen med en gulrød plet ved hvert øje. Scutel- 

lums forhjørner ofte gulrøde. Dækvingerne sortgrå, ofte lidt 

mere lyst spraglet end hoved og pronotum. Cuneus med en 

bred, lys forrand. Antenner sorte, 2. led ofte lyst mod spid- 

sen, 3. og 4. led mørke. Femora mørke, smalt lyse distalt. 

Tibier brungrå og bagtibier med små sorte pletter. 

Hos å& findes en ret lille, velafgrænset tap på venstre 

paramers sanseknude. På vesicas spids findes 2 sklerotise- 

rede stave, hvoraf den korteste er næsten vinkelbøjet (fig. 

38d). 

Farvevariationer: 

1. Ovér- og underside ensfarvet sort LS da SE SG ERE 

as REE Så ORE SC År 5 NEDE UI SR SNOR TEGE MED REN f. obscura Sahlb. 

2. Som nominatformen, men corium brunlig fortil og langs 

ER er NE 5 ER SONG REN Er LERET AVE ESKE RRS f. assmanni Sti. 
3. Over- og underside mørkebrun. Dækvinger lyse fortil og 

til siderne. Cuneus med lys spids. ........ f. albella Sti. 

4. Lysebrun. Corium mørkebrun bagtil. Cuneus med brun 

KREERET ESEBES Es 1 as KE Beja ale ns KE OLE EEN f. beckeri Sti. 

5. Oversiden snavset hvid. Hovedet lyst med sort clypeus. 

Pronotum og scutellum mørkebrune fortil .............. 

le anne SI sne ele Ausgd f. lanuginosa Jak. 

6. Oversiden lysegrå og undersiden lysebrun. Antenner lyse, 

1) ledfeort: (nat EN LESLET. f. antennaria Sti. 
7. Over-;øg underside ensfarvet-lysegrå.… 25 HEER 

Arten lever på bynke (Artemisia), særligt på grå bynke 

(Artemisia vulgaris). Imago træffes i juli og august, og den 

har formodentlig 2 generationer årligt. Herhjemme findes 

den ret lokalt og er ikke almindelig. (D++.S.N.F.NT.). 

Arten er ret foranderlig efter den plante, den lever på. 

Fra engelsk side angives det, at dyr, som lever på Artemisia 

vulgaris, bliver de største og mørkeste, mens dyr på Årtemi- 

sia maritima bliver de mindste og lyseste. Endvidere nævnes 
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det, at 2. generation sædvanligvis er de længste og bredeste. 

Der er derfor mulighed for, at de nye arter kun er underarter 

eller endog kun former af Pl. albipennis. Forskellen i geni- 

talsegmentet hos å å er meget lille og virker ikke overbe- 

visende. 

5. Plagiognathus litoralis Wagner, 1949. 

En lille hvidliggrå til grågul art, tæt lyshåret, med om- 

trent samme farve som planten, hvorpå den lever. Scutellum 

er ofte gulligrød ved forranden og cuneus, brunlig på mid- 

ten. Antenner grågule, 1. led sort, 2. led hos $ bredt sort, 
hos 9 noget smallere sort proximalt. Ben grågule, femora 

oftest gullige og sortplettede. Bagtibier med store, sorte 

pletter. 

Arten lever på strandmalurt (Artemisia maritima). Imago 

træffes i juli og august. Den er fundet langs den tyske nord- 

søkyst op til grænsen. Herhjemme er den taget i Ø. Hurup 

i Himmerland og ved Kalø Vig. (Se endvidere Pl. albipen- 

nis). (D++.NT.). 

HJÆLPETABEL 

En praktisk hjælpetabel ved hvilken langt de fleste mirider 

kan henføres til slægter, slægtsgrupper m. m. Nærmere for- 

klaring findes i indledningen under afsnittet: Bestemmel- 

sen p. 24. 

1. Pronotum med halsring (forklaring p. 8)..... gruppe Il. 

SAERENEEE uden halsring 0. 25. came es dbetnie]e vinene sd 

2. For- og mellemtibier sorte eller mørkebrune, højst rød- 

brune på midten og sorte proximalt og distalt. Oversiden 

EN sanse ie baldness gruppe 2. 

- For- og mellemtibier helt lysegule til lysebrune eller 

grønne, meget sjældent mørkere (hos meget mørktfarvede 

DE 1, 0 BESES SERENE NERE ARNESEN ERE 8, 

3. For- og mellemtibier med lyse torne eller med torne, der 

er ensfarvede med tibierne og uden tydelige sorte punk- 

ter. Tornene er sjældent lysbrune eller brune (hos Lopus, 

Pilophorus og Heterocordylus). Tornene kan være spar- 
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somme eller mangle. I disse tilfælde iagttages tornene på 

bagtibierneseller: hårene 54401 540 Basa lue ne gruppe 3. 

For- og mellemtibierne med sortetorne 0, soon 4. 

. For- og mellemtibier med sorte torne i X tydelige sorte 

punkter. I få tilfælde er punkterne tydeligst på bagtibi- 

ror, (lgks. Omkølølnel … 5 eb A ON SE. s gruppe 4. 

For- og mellemtibier med sorte torne og uden tydelige 

Borte Du KEEE 5. 5 Søk facr SKA DØREN ORNE IE SAEGEER gruppe 5. 

GRUPPE 1 

. Små brune til sorte arter med een celle i membranen. 3. 

tarsalled er tykkere end de øvrige led og sort. Længde 

højst 3 mm, macroptere dog op til 4 mm. På bregner 

ike] EM NEDEN Bryocorinae p. 28. 

Oftest større arter med 2 celler i membranen. 3. tarsal- 

led er på tykkelse med de vre HE SAI SEK E 

. Pronotum med en u-formet rende (se fig. 10). Membra- 

fien tæt behåret. På 'skovenge; meret sjælden MSN 

LENE SEN SEE SO SEE BE NERE DENE JE Bothynotus p. 30. 

Pronotum uden en sådan rende. Membranen ikke behå- 

BE 3 UB EEN ERNE  ES re USE SENE REE SEERE 3; 

Bagtarsens 1. led er langt, mindst lidt under 2x 2. led 

FG ESS SAS SRET 0 USED SNE SS LENS le DS Ka na TD 4. 

— Bagtarsens 1; led er betydeligt kortere: SVINER F: 

.”Bagtarsens 1. led er ca. 1,7x2. "led! Pronotom'med"2 

store, mørke aftegn bag hver calli. På græsser (Grami- 

nåcede), fet almindelig KME Von Stenotus p. 89. 

Bagtarsens 1) dd mindet Bx ede, HR SERENE 5: 

. Pronotum tydeligt punkteret. Bagtarsens 1. led betyde- 

ligt tykkere end de øvrige led. Overfladen brunlig til 

rødlig. På skovfyr (Pinus silvestris). Sjælden .......... 

EN SEERE ERE ERE PETER Alloeotomus p. 38. 

Pronotum ikke punkteret. Bagtarsens 1. led ubetydeligt 

tykkere end de øvrige bå sne Kavner eee 6. 

. Hoved, pronotum og scutellum sorte. På græsser (Gra- 

Kai BREBREY, I ANSØG hos NEEDS E Pithanini p. 51. 
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Hoved, pronotum og scutellum grønne, sjældent sort- 

ternede: På græsser ved vand ...….. Teratocoris p. 66. 

. Pronotum %x tydeligt punkteret, punkteret-rastreret eller 

kraftigt rastreret. I de 2 sidste tilfælde er issen randet, 

ae ar AM & 5 og AR RER ER SERRA RESET ØRER TER 8. 

Pronotum glat, ru eller ujævn, højst meget utydeligt 

KENEErEL men daer isen urandet 12. 22. nn, 9. 

. Ofte store robuste, aldrig grønne arter. Pronotum og 

dækvinger næsten nøgne, skinnende og dybt, meget 

spredt punkterede. Kløerne med en meget tydelig, tand- 

bh udvidelse proximalt. (fig) Ob) 8. dl. dlslde see 

5 rt eh ARENAER Deraeocorini p. 30. 

Pronotum og dækvinger mere fladt punkterede eller 

pronotum kraftigt rastreret (Plesiocoris). Kløerne ikke 

tandagtigt udvidet proximalt ........ Capsaria p. 104. 

. Halsringen flad og øjnene ofte fjernede fra pronotum. 

ENE RET 115 rl kl TENNA ARR ÅRE 10. 

Halsringen buet i tværsnit. Øjnene er næsten i berøring 

med pronotums forrand. Issen aldrig randet (se dog 

ETT I DEA AEK! EL MEE ll. 

Halsringen undertiden meget smal. Oversiden aldrig 

grøn. Dækvingerne med 4 tydelige lyse tværbånd. Of- 

test 3% "mm, meget sjældent op til 7 mm ............ 

er ØER FØRST: Hallodapinae p. 138. 

Halsringen bred. Dækvingerne delvis gennemsigtige og 

EO STN Da Dicyphinae p. 40. 

Oversiden mat og oftest sort med gule og røde aftegn og 

med spredte grove, opstående hår. Halsringen er meget 

en 055 mm. På urter, meget sjælden fissalskd. ses 

10 tr rer SNEG EEN ER ER REREREER: Capsodes p. 73. 

Oversiden ofte skinnende, undertiden Xa grøn, kun sjæl- 

dent sort-gul farvet (se Miris og Calocoris). Halsringen 

ERE ANMIETE. "SE under SIDO, FrP ea Miraria p. 75. 
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GRUPPE 2 

l. Øjnene stilkede. På pil (Salix) i Nordsverige .......…. 

ER EEN FEDERER Labops p. 146. 

— Øjnene ikke stilkede SOS SERSER So ISS = 

2. Fortibier krumme og udfladede distalt. Dækvingerne 

punkterede. I Finland, sjælden .... Euryopicoris p. 208. 

— Fortibierne ikke udfladede og didlitagiink ikke punk- 

BESET SEENDE DE SERRA RER 8; 

3. Overfladen med flade, tilliggende skælhår (fig. 1d), som 

let gnides af. Tibierne ofte gulrøde på midten. Tornene 

brune til lysebrune. Ofte på gyvel (Sarothamnus scopa- 

Fie]. SERIER 35035 NVE Heterocordylus p. 166. 

-— Oversiden uden tilliggende hår af ovennævnte udseende, 

men nok med tilliggende lyse, krumme hår. Tornene 

MEE DNS ankre ek KEE EU NRU SORTED SKC SEKETENEEE 4. 

4. Alle antenneleddene sorte (undertiden er 2. led rød- 

brunt på midten) og med talrige lange, opstående hår. 
PR BRET, KREERET STEN EDØRR Orthocephalus p. 150. 

— Antennerne ofte kun delvis sorte og næsten tilliggende 

behåret. Se der i iy dl ane Apocremnus p. 224. 

GRUPPE 3 

1. Bagtarsens Il. led er mindst 2 x 2. led. Kroppen er lang- 

strakt, ret smal og ofte med mørke længdestriber. Issen 

med en længdefure og/eller med tværnedtryk. Tibierne 

næsten uden torne. På græsser (Graminaceae), almin- 

Be: Bera 2130 USED Sel reden ng Stenodemini p. 53. 

— Bagtarsens 1. led er meget kortere. Issen er uden læng- 

ERE NNE ARRENE RENEE SE SONNE 2. 

2. Pronotum og scutellum overvejende sorte eller meget 

mørkebrune, undertiden med lysere tegninger ...... 3. 

— Pronotum og scutellum lysere, brunlige, rødlige, gullige 

le FREDE. SIN ESS USE ASNERE ERE RASER 16. 

3. Pronotum sort eller sortbrunt med å udbredt lysere 

brune eler gullige pares AR BTERER ES 4. 

— Pronotum og scutellum ensfarvet sort eller brunt .... 6. 
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. Antenner, hoved og scutellum overvejende sortbrunt. 

Pronotum sortbrunt hos å, brunt hos 29. Dækvingerne 

ensfarvede med pronotum. På bævreasp (Populus tre- 

KE Sjælden Mad 20334 Brachyarthrum p. 197. 

Dækvingerne ikke ensfarvede med pronotum ....... 5: 

. Dækvinger bleggule, oval, 2,5—3,5 mm. På fugtige enge, 

TTT HERRERNE ERE ST KERES Tytthus p. 212. 

Dækvingerne smukt brunt farvede, langstrakt, 5,5—7,5 

mm. På eg (Quercus), almindelig .... Cyllecoris p. 165. 

KR antenneled sort; fortykket og fladt 00 csidees… 

TE FTESTT Ty SESEEEENERSSE SES DS RENSE RSEERNER Heterotoma p. 154. 

REE ikke fladt . 2 20.0: emesen rØ 

ry 

vi 

. Oversiden dækket med tilliggende, flade hvide skæl- 

FEE KU som letignides af 1000. slanke 

BE 000 NG FEST. .…. Heterocordylus p. 166. 

Oversiden med en anden behåring, undertiden med til- 

BEEN NER krikame hår uns esse 8. 

. Dækvingerne smukt brune med fine, hvide tværlinier. 

Hovedet bredt og issen skarpt randet (fig. 8m). På 

træer 'og buske, almindelig .……...... Pilophorus p. 142. 

Dækvingerne uden smalle, hvide tværlinier ........ 9. 

. Antenner meget lange og tynde og helt lysegule eller 

HERE Bror lol dase ereksdked« 10. 

Antennerne X mørke, i hvert fald 2. led .......... 1 

. Hovedet meget bredt og nedadbøjet, issen skarprandet 

(fig. 8m). Næsten altid brachypter. 2,5—5,3 mm. På sner- 

FESalum); almindelig 2264004. 8 44. Halticus p. 146. 

Hovedet fremstrakt og issen uden rand. Altid macrop- 

ter. På hassel (Corylus avellana). Almindelig ......... 

nr. "PN ASEAN NERE ERNE . Phylus coryli p. 196. 

Hovedet sort med en stor, gul plet ved hvert øje. Dæk- 

migrere grønlige; navnlig lateral esse eessnses 

SER FRE sy 2 bage Cyrtorhinus p. 187. 

Hovedet uden stor, lys plet ved hvert øje. Dækvingerne 

555 BARE ERE ll sd 12. 

Macropter. Dækvingerne brune ensfarvede med prono- 

tum og scutellum (hos 9 lidt lysere). 2,5—3,5 mm. På 
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skovfyr (Pinus silvestris), sjælden .. Plesiodema p. 198. 

Dækvingerne anderledes farvede end pronotum og scu- 

tellum og/eller (Q-brachypter 000. free abekRlede 13. 
C brachypter med sorte dækvinger. & macropter med 

ensfarvede brunlige £ gennemsigtige dækvinger ... 14. 

Dækvingerne ikke ensfarvede, men med brede, hvide eller 

mile Hvætbånd … 5555 de v3 kv Rak RÅ PNELEEGE SBU KRER 15. 

Hovedet fremstrakt og clypeus synlig fra oven. På stor 

nælde (Urtica dioeca), almindelig .. Orthonotus p. 195. 

Hovedet meget bredt med store øjne og flad isse. Cly- 

péus:ikke synlig fra oven. På urter, almindelig 5, 

SER sk RS -4 15605 DI 4 å FARE EONNSRRERER Mecomma p. 186. 

Macropter. Pronotum stærkt indsnøret bag calli og 

stærkt udvidet bagtil. Oversiden opret behåret. På eg 

(Ones); salmmadelie. 20 5 dar uden le DSELEE, LØR BESS 
VIDT GS MOEUK samles sutilere Dryophilocoris p. 165. 

Oftest brachypter. Pronotum moderat indsnøret bag cal- 

li og ikke meget udvidet bagtil. Oversiden tilliggende 

behåret. Ikke almindelig. Bl. a. på krybende pil (Salix) 

Globiceps p. 156. 

. Oversiden overvejende grøn eller bleggrøn, undertiden 

med mørkere raftegn te. at atssnl, deeelkornetnessesE 17. 

Oversiden overvejende rødlig, gullig, grå eller brun, un- 

dertiden grønlig i ringe:ndstrækning 5 0500 19. 

. Oversiden grøn. Alle tibier sorte proximalt 15.06. 

ye 4 Neue Hs nd sk Blepharidopterus p. 156. 

Tibierne ikke sorte. proximalt; 1560200 hos nede DR 18. 

. Oversiden bleggrøn ofte med grønne pletter. Øjnene 

fjernet fra pronotums forrand. Længde 3—4 mm. 2. an- 

fenneled sårbpronimalt 1.0. Malacocoris p. 155. 

Oftest ensfarvet grønne. Øjnene ikke fjernet fra prono- 

tums forrand. Over 4 mm. Se under . Orthotylus p. 170. 

Oversiden rødlig, orangefarvet eller varmt gul .... 20. 

Oversiden lysegul, grålig eller brunlig, eventuelt med 

lysere :eller grønne. partiet 56055055 forlene 223, 

Hovedet fremstrakt og ofte sort, issen urandet. Oversi- 

den gullig til orangefarvet. Se under ... Phylus p. 195. 
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Hovedet bøjet, ikke sort, men ensfarvet ved oversiden. 

REE Kuklet. Oversiden rødlig … 33 oder sanne 21; 

. Oversiden med lange, lyse oprette hår, længde 4—4,5 

mm. På ask (Fraxinus), sjælden .. Pseudoloxops p. 169. 

Oversiden med tilliggende hår. Længde 2,5—3 mm. På 

saltenge i marsken, endnu ikke fundet herhjemme ..... 

1 SEERE RØR ERR Orthotylus rubidus p. 178. 

Oversiden ensfarvet lysegul, hos Amblytylus ofte lidt 

Hi ae med brunlige partier. 14572500 00 ekst 25. 

Oversiden grå eller brunlig, eventuelt med lysere eller 

pemlkre partier (hos: Os-bilineatus) … ss ie msn si 25. 

Hovedet stærkt fremstrakt og clypeus fremtrædende, set 

fra oven (fig. 33b). På græsser (Graminaceae), alminde- 

EN 3 byer tee n brune Rå Amblytylus p. 192. 

Hovedet normalt nedadbøjet, oversiden ensfarvet bleg- 

RE rt hare Knee ns 24. 

Kroppen langstrakt med parallelle sider. Længde 4—4,5 

mm. På eg, ret almindelig .. Orthotylus tenellus p. 182. 

Kroppen oval, ofte brachypter. Øjne og antenner sorte. 

kede 2. 5—5/5.mm. På enge, sjælden 2 06 est 

0 11 LS sacra Fieberocapsus p. 170. 

Øjnene noget fjernet fra pronotum, særligt hos 9. Pro- 

notums bageste del og dækvingerne gråbrune, matte. 

Oversiden næsten nøgen med spredte, korte hår. Længde 

4—5 mm. På græsser (Graminaceae), almindelig ....... 

ER RA. hel KR genrer i i Lobuys.p. 205: 

Øjnene ikke fjernet fra pronotum. Oversiden tættere 

REE mel lange hår 1065500 sobre kd masken 26. 

Hoved, pronotum og scutellum brunlige med udbredt lys 

tegning. Clavus brun, dækvinger grønlige lateralt ..... 

HEE EU SURE ds, Orthotylus bilineatus p. 179. 

Hele oversiden næsten ensfarvet sortbrun ($) eller rød- 

BEER SEEGER ie sn all SNG Brachyarthrum p. 197. 
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GRUPPE 4 

1. Oversiden uden tilliggende, lyse, krumme hår, kun med 

SENE RE SIERRA EEN ER El 2. 

-— Oversiden med tilliggende lyse, krumme hår (undtagen 

Sri Poe]: Kldr Ee TAND E ie 

2. Oversiden helt ensfarvet grøn og tæt sorthåret. På regnfang 

(Tanacetum), ret almindelig . .......: Oncotylus p. 246. 

=" Ovérsiden ikke ensfarvet ren SINE SEEREN 8. 

3. 6-7 mm, brunlig. På eg (Quercus), almindelig .......…. 

Ås føre kran Able dne NAG EN D SSN Fens f dbon fe 3 Jean Harpocera p. 219. 

REE REE ENN EEN 4. 

4. Tibierne sorte helt proximalt (undtagen hos meget lyse 

BEER ES TEE RS Plagiognathus p. 250. 

"bierne FRRE sorte ror SIV USS NESS SER 5. 

5. Oversiden ret ensfarvet hvidgrøn til okkergul, højst 3 

mm: Endnu ikke fundet her i landet DSE SNS STS RREERS 

EEN ENN Campylomma p. 246. 

— Oversiden sort og 4 lysttegnet, undertiden brunlig-lys 

Far SKUE SÅ SEE d SS BAN SE RSS DERE sne DEL SAS se ge mr 6. 

6. Hovedet næsten så bredt som pronotum. Oversiden skin- 

nende sort. Bagfemora fortykkede. 1. og 2. antenneled 

sorte, 3. og 4. led lyse. 1,3—3 mm .. Chlamydatus p. 207. 

— Hovedet ikke nær så bredt. 3. og 4. antenneled i reglen 

mørke eller ensfarvede med OR el] PERS LEES 

RENSE 5 rede Sd REN Sl ens tagne nkrdt en ÅR Monosynamma p. 247. 

7. Oversiden enten skinnende og næsten nøgen eller med 

lange krumme lyse tilliggende hår .... Sthenarus p. 221. 

Oversiden med korte krumme, lyse tilliggende hår og 

længere oprette, i reglen mørke hår. På træer og buske 

BØD ØE TE fås MS ADLET FLAE . Compsidolon og Psallus p. 223. 

GRUPPE 5 

l. Hovedet meget bredt, enten næsten så bredt som pro- 

notum (ca. 0/9 x) eller- som vist fig: 260. 56 0557525 % 

— Hovedet ikke så bredt eller anderledes formet ...... 5; 

2. Hovedet som vist fig. 26e. Issen skarprandet. Altid 
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macropter. Længde 3,5—4 mm. På urter, almindelig .... 

1 TEA SAR RRRREREREE RESENS RRESAR Strongylocoris p. 148. 

— Hovedet anderledes formet. Issen ikke skarprandet .. 3. 

. Størrelse over 4 mm. Ofte brachypter. Oversiden og ho- 

vedet ensfarvet sort og kraftig dækket af både tillig- 

pude og oprette hår. På urter, almindelig 2... 

ANE TST, B4RO 4, Orthocephalus Q p. 150. 

Størrelsen under 4 mm. Oversiden ikke sort og kun 

EEN ge sst ene skred skarn 4. 

. 2. og 3. antenneled næsten lige lange. Pronotums 4 sider 

HERE KONKAVE Altid: macdtoptet 225004] anis. es. 

ah ie ske le Conostethus p. 216. 

3. antenneled meget kortere end 2. led. Pronotums sider 

konvekse. Oftest brachypter ...... Chlamydatus p. 207. 

. Bagtarsens 1. led mere end 2 x 2. led. Issen med utydelig 

længdefure og tydeligt tværnedtryk. For- og mellem- 

tibjier med sparsomme torne, men med tydelige sorte, 

stive hår. På græsser (Graminaceae). Almindelig ...... 

ERE Islas Megaloceraea og Leptopterna p. 11. 

Bagtarsens 1. led meget kortere. Issen uden længdefure 

EERERERR Es os sirla HR ke KNEE 6. 

. Oversiden ensfarvet med en karakteristisk blågrøn farve 

og tæt sorthåret. På blåhat (Knautia), ret almindelig .. 

07 sr REE SE oPlacochilus-p:216. 

Roaklen ikke blågrøn 02 dede rdr eer i; 

. Oversiden helt sort med tilliggende lyse, krumme hår, 

RUN sjældent med hvidlige aftegn ...............… 8. 

Oversiden grøn, brungrå, rødlig eller gul uden tillig- 

BE krumme hår 160 0 or inde dk flere bens bÆ, 

. Alle tibier klart lysegule, ofte smalt sorte distalt og un- 

BE ENE DEO EASEE 2 El skare es kønne 9. 

ERNE TF snavsetgule til rødbrune 2... 10. 
. Alle antenneled sorte (2. led undertiden rødligt på mid- 

ten) og stærkt hårede. Over 4,5 mm. På urter, alminde- 

DA Ds ERR ARR . Orthocephalus p. 150. 

Antennerne er ikke nær så hårede. Hos Q er 1. og 2. 

led lyse, hos & er 2. led cylindrisk, sort og krummet 
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(hos den danske art). På snerre (Galium). Sjælden .... 

RE ES EDEN TEL NS REE RRS ERNE, ERNA; FREE R . Criocoris p. 198. 

. Bagtibierne oftest tydeligt mørkere end for- og mellem- 

tibierne. 2. antenneled altid cylindrisk. På nåletræer 

(nkikerae) sno sea E Phoenicocoris p. 202. 

Alle tibier snavsetgule til brunrøde. 2. antenneled ofte 

tenformet opsvulmet. (Se også Ps. ambiguus) .......... 

åd AR 3330. Boi ses Es Atratotomus p. 200. 

. Oversiden lysegul eller grønliggrå med hel lys behåring 

id. øgning sed søde e .…. Åsciodema p. 218. 

Oversidens behåring sort eller brun ............:: 12. 

 Oversidens hår: er lysebrune. og. bløde. 5. so 

RESET FS SETE AE DER ; 2 REE .…. Megalocoleus molliculus p. 215. 

Oversiden tæt .sorthåret: 130 TV Joni kt vanker 13. 

. Clypeus stærkt fremstående, tibierne snavsetgrønne, for- 

og mellemtibier næsten uden torne. Oversiden overvej- 

onde Re ; FIGT, GE PEDDT Føurde Macrotylus p. 205. 

Clypeus ikke fremstående, for- og mellemtibierne med 

tydelige torne. Oversiden overvejende gul eller brun 14. 

Hovedet ensfarvet. Oversiden oftest næsten ensfarvet 

orangegul. Antenner gule. På regnfang (Tanacetum), 

i 5 7 RE PEERS NE Megalocoleus pilosus p. 215. 

Hovedet med sort tegning. Oversiden spraglet. Anten- 

ner navnlig 3. og 4. led mørke . .. Hoplomachus p. 214. 



Foretrukne planter for visse mirider 

Træer, buske og buskagtige vækster 

Abies (ædelgran): Phytocoris intricatus, Atractotomus mo- 
rio, Phoenicocoris dissimilis. 

Alnus (el): Phytocoris tilia, Blepharidopterus angulatus, 
Orthotylus flavinervis. Psallus alnicola. 

Betula (birk): Lygus contaminatus, Psallus betuleti, Psallus 
falleni. På polarbirk Psallus graminicola og Globiceps 
salicicola. 

Conifera (nåletræer): Exolygusarter, Stenodemaarter (over- 
vintrende). Se endvidere Pinus, Abies og Picea. 

Corylus (hassel): Malacocoris chlorizans, Compsidolon sali- 
cellum, Phylus coryli, Pantilius tunicatus. 

Crataegus (hvidtjørn): Atractotomus mali, Miris striatus, 
Deraeocoris trifasciatus og olivaceus. 

Erica (klokkelyng): Orthotylus ericetorum, Deraeocoris scu- 
tellaris. 

Frangula (tørstetræ): Lygus rhamnicola. 
Fraxinus (ask): Campyloneura virgula, Pseudoloxops cocci- 

nea, Orthotylus tenellus, Psallus lepidus, Psallus flavellus. 
Genistae (visse): Heterocordylus genistae, Heterocordylus 

leptocerus. 
Juniperus (ene): Zygimus nigriceps. 
Larix (lærk): Plagiognathus vitellinus, Psallus luridus, De- 

raeocoris annulipes. 
Malus (æble): Phytocoris dimidiatus, Phytocoris reuteri, 

Phytocoris tilia. 
Picea (gran): Exolygusarter, Stenodemaarter (overvintren- 

de), Orthops rubricatus, Orthops atomarius, Dichrooscytus 
rufipennis, Dichrooscytus intermedius, Phytocoris intrica- 
tus, Atractotomus magnicornis, Plagiognathus vitellinus, 
Psallus kolenatii, Psallus picea, Psallus lapponicus. 

Pinus (fyr): Camptozygum aequale, Pilophorus cimnamop- 
terus, Psallus kolenatii, Phoenicocoris obscurellus, Phoeni- 
cocoris modestus, Alloetomus gothicus, AÅlloetomus germa- 
nicus, Phytocoris pini, Megacoelum beckeri, Orthotylus 
fuscescens, Plesiodema pinetellum. 

Populus (poppel): Phytocoris populi, Pilophorus confusus. 
På Populus tremula (bævreasp): Brachyarthrum limita- 
tum, Orthotylus bilineatum. På Populus alba (sølvpoppel): 
Sthenarus rotermundi. 
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Prunus (slåen): Heterocordylus tumidicornis. 
Quercus (eg): Harpocera thoracica, Calocoris striatellus, 

Dryophilocoris quadrimaculatus, Cyllecoris histrionicus, 
Phylus melanocephalus, Psallus quercus, Psallus variabilis, 
Psallus perrisi, Psallus wagneri, Psallus diminutus, Psallus 
varians, Psallus mollis, Psallus albicinctus, Orthotylus te- 
nellus, Orthotylus nassutus, Pilophorus perplexus, Mega- 
coelum infusum, Phytocoris dimidiatus, Phytocoris hirsu- 
tulus, Phylus palliceps. 

Salix (pil): Agnocoris rubicundus, Lygus limbatus, Plesio- 
coris rugicollis, Pilophorus confusus, Pilophorus clavatus, 
Blepharidopterus angulatus, Orthotylus marginalis, Ortho- 
tylus diaphanus, Orthotylus boreellus, Sthenarus roseri, 
Campylomma annulicornis, Psallus haematodes, Psallus 
aethiops. Monosynamma sabulicola, Monosynamma bohe- 
mani. På Salix repens (krybende pil): Monosynamma 
maritima, Monosynamma nigritula, Globiceps fulvicollis 
cruciatus. 

Sarothamnus (gyvel): Heterocordylus tibialis, Heterocordy- 
lus leptocerus, Orthotylus virescens, Orthotylus concolor, 
Orthotylus adenocarpi. Deraeocoris cordiger, Asciodema 
obsoletum. 

Thymus (timian): Deraeocoris morio. 
Tilia (lind): Orthops cervinus, Lygus viridis, Orthotylus 

nassutus, Phytocoris tilia, Megacoelum infusum. 
Ulmus (ælm): Malacocoris chlorizans, Orthotylus viridiner- 

vis, Orthotylus prasinus, Asciodema fieberi, Phytocoris 
tilia, Phytocoris longipennis, Blepharidopterus angulatus. 

Vaccinium (bølle): Calocoris biclavatus. 

Urter 

Achillea (Røllike): Phytocoris varipes, Calocoris roseoma- 
culatus, Exolygusarter, Megalocoleus molliculus. 

Artemisia (bynke): Exolygusarter. Lygus spinolai, Lygus 
lucorum, Chlamydatus pulicarius, Plagiognathus albipen- 
nisgruppen. 

Atriplex (melde): Orthotylus flavosparsus. 
Atropa (galnebær): Dicyphus hyalinipennis. 
Calamagrostis (rørhvene): Capsus wagneri. 
Campanula (klokke): Strongylocoris leucocephalus. 
Carex (star): Teratocoris palludum, Teratocoris saundersi, 

Cyrtorhinus caricis. 
Chenopodium (gåsefod): Orthotylus flavosparsus. 
Chrysanthemum (okseøje): Calocoris roseomaculatus, Ortho- 

cephalus vittipennis. 



269 

Corynephorus (sandskæg): Trigonotylus pulchellus. 
Digitalis (fingerbøl): Dicyphus pallicornis. 
Echium (slangehoved): Plagiognathus fulvipennis. 
Elymus (marehalm): Trigonotylus elymi. 
Epilobium hirsutum (lodden dueurt): Dicyphus epilobii. 
Euphorbia (vortemælk): Calocoris pilicornis. 
Filices (bregner): Bryocoris, Monalocoris. 
Galium (snerre): Charagochilus gyllenhali, Polymerus nigri- 

tus, Polymerus brevicornis, Polymerus unifasciatus, Poly- 
merus microphthalmus, Polymerus palustris, Halticus ap- 
terus, Criocoris crassicornis. 

Graminaceae (græsser): Myrmecoris gracilis, Pithanus maer- 
keli, Stenodeminiarter, Megaloceraea recticornis, Noto- 
stira elongata, Trigonotylusarter, Leptopternaarter, Ambly- 
tylusarter, Lopus decolor. 

Hieraceum pilosella (håret høgeurt): Hoplomachus thun- 
bergi, Orthocephalus saltator. 

Jasione montana (blåmunke): Strongylocoris luridus. 
Juncus (siv): Teratocoris saundersi, Cyrtorhinus caricis, 

Fieberocapsus flaveolus, Tytthusarter. 
Knautia arvensis (blåhat): Placochilus seladonicus. 
Lychnis (trevlekrone): Dicyphus globulifer. 
Matricaria (kamille): Phytocoris varipes. 
Melandrium (pragtstjerne): Dicyphus globulifer. 
Molinia coerulea (blåtop): Capsus pilifer. 
Ononis (krageklo): Macrotylus paykulli. 
Papilionaceae (ærteblomstrede): Adelphocorisarter. 
Phleum pratensis (engrottehale): Stenotus binotatus. 
Puccinella retroflexa (slap annelgræs): Conostethus frisicus. 
Salsola (sodaurt): Polymerus cognatus, Orthotylus rubidus. 
Salvia (salvie): Dicyphus constrictus. 
Schrophularia nudosa (knoldet brunrod): Dicyphus errans. 
Scirpbpus maritimus (strandkogleaks): 'Teratocoris antennatus. 
Sedum (stenurt): Chlamydatus evanescens. 
Solanum tuberosum (kartoffel): Lygus pabulinus. 
Stachys silvatica (skovgaltetand): Dichyphus stachydis, Di- 

cyphus pallidus, Dicyphus constrictus. Macrolophus nu- 
bilus, Macrotylus solitarius. 

Tanacetum (regnfang): Megalocoleus pilosus, Oncotylus 
punctipes. 

Umbiliferae (skærmblomstrede): Liocoris tripustulatus, Or- 
thops campestris, Orthops kalmi, Orthops basalis. 

Urtica dioeca (stor nælde): Calocoris affinis, Calocoris al- 
pestris, Calocoris sexguttatus, Liocoris tripustulatus, He- 
terotoma planicornis, Plagiognathus arbustorum. 
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Fig. 39. Monalocoris filicis Fig. 40. Bryocoris pteridis 
(Linné) (Fallén) 

Fig. 41. Deraeocoris punctulatus Fig. 42. Deraeocoris ruber 
(Fallén) (Linné) 
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Fig. 43. Campyloneura virgula Fig. 44. Dichyphus epilobii 
(Herrich-Schaeffer) Reuter 

j 'Z kk 
å å % 

Fig. 45. Macrolophus nubilus Fig. 46. Myrmecoris gracilis 
(Herrich-Schaeffer) (Sahlberg). 



Fig. 47. Pithanus maerkeli Fig. 48. Acetropis gimmerthali 

(Herrich-Schaeffer) (Flor). é 

Fig. 49. Acetropis gimmerthali Fig. 50. Stenodema calcaratum 

(Flor). 2 (Fallén) 



Fig. 51. Notostira elongata Fig. 52. Notostira elongata 

(Geoffroy). å (Geoffroy). 2 

Fig. 53. Trigonotylus ruficornis Fig. 54. Teratocoris antennatus 
(Geoffroy) (Boheman) 



Fig. 55. Teratocoris saundersi Fig. 56. Leptopterna dolabrata 

" Douglas et Scott. 2 (Linné). & 

Fig. 57. Leptopterna dolabrata Fig. 58. Leptopterna ferrugata 

(Linné). 2 (Fallén). 2 



Fig. 59. Capsodes gothicus 

(Linné) 
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Fig. 61. Pantilius tunicatus 

(Fabricius) 
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Fig. 60. Dichrooscytus rufipennis 

(Fallén) 

Fig. 62. Phytocoris ulmi 

(Linné) 



Fig. 63. Phytocoris varipes Fig. 64. Phytocoris longipennis 

Boheman. 9 Flor. å 
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Fig. 65. Phytocoris intricatus Fig. 66. Stenotus binotatus 

Flor (Fabricius) 



Fig. 67. Miris striatus Fig. 68. Calocoris norvegicus 
(Linné) (Gmelin) 

Fig. 69. Calocoris sexguttatus 

(Fabricius) ØR 



Fig. 70. Calocoris biclavatus 

(Herrich-Schaeffer) 

Fig. 71. Calocoris striatellus Fig. 72. Adelphocoris lineolatus 
(Fabricius) (Goeze). é 



Fig. 73. Adelphocoris seticornis Fig. 74. Capsus ater 
(Fabricius). 2 (Linné) 
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Fig. 75. Liocoris tripustulatus Fig. 76. Charagochilus gyllenhali 
(Fabricius) (Fallén) 



Fig. 77. Polymerus nigritus Fig. 78. Polymerus unifasciatus 

(Fallén) (Fabricius) 

Fig. 79. Camptozygum aequale Fig. 80. Agnocoris rubicundus 

(Villars) (Fallén) 



Fig. 81. Orthops kalmi Fig. 82. Exolygus pratensis 
(Linné) (Linné) 

Fig. 83. Lygus viridis Fig. 84. Plesiocoris rugicollis 
(Fallén) (Fallén) 



Fig. 85. Systellonotus triguttatus Fig. 86. Pilophorus cinnamopterus 

(Linné) (Kirschbaum) 

Fig. 87. Halticus apterus Fig. 88. Strongylocoris leucocephalus 

(Linné) (Linné) 



G 

Fig. 89. Orthocephalus coriaceus Fig. 90. Orthocephalus coriaceus 

(Fabricius). é (Fabricius). 2 
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Fig. 91. Heterotoma planicornis Fig. 92. Malacocoris chlorizans 

(Pallas) (Panzer) 



Fig. 93. Blepharidopterus angulatus Fig. 94. Globiceps flavomaculatus 

(Fallén) (Fabricius). 2 

N 

Fig. 95. Dryophilocoris Fig. 96. Cyllecoris histrionicus 

flavoquadromaculatus (De Geer) (Linné) 
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Fig. 97. Heterocordylus leptocerus Fig. 98. Fieberocapsus flaveolus 

(Kirschbaum) (Reuter) 

Fig. 99. Orthotylus ericetorum Fig. 100. Orthotylus virescens 

(Fallén) (Douglas et Scott) 



Fig. 101. Orthotylus bilineatus Fig. 102. Orthotylus marginalis 

(Fallén) Reuter 

E: Å 

Fig. 103. Mecomma ambulans Fig. 104. Mecomma ambulans 

(Fallén). & (Fallén). 9 



Fig. 105. Cyrtorhinus caricis Fig. 106. Amblytylus nasutus 

(Fallén) (Kirschbaum) 

Fig. 107. Orthonotus rufifrons Fig. 108. Orthonotus rufifrons 

(Fallén). (Fallén). 2 



Fig. 109. Phylus melanocephalus Fig. 110. Criocoris crassicornis 

(Linné) (Hahn). å 

Fig. 111. Atractotomus magnicornis Fig. 112. Lopus decolor 

(Fallén). 2 (Fallén). å 



Fig. 113. Macrotylus paykulli Fig. 114. Chlamydatus pullus 
(Fallén) (Reuter) 

Fig. 115. Chlamydatus saltitans Fig. 116. Hoplomachus thunbergi 
(Fallén) (Fallén) 



Fig. 117. Megalocoleus molliculus Fig. 118. Placochilus seladonicus 

(Fallén) (Fallén) 

Fig. 119. Conostethus roseus Fig. 120. Asciodema fieberi 

(Fallén) (Douglas et Scott) 



Fig. 121. Harpocera thoracica Fig. 122. Sthenarus rotermundi 
(Fallén). 2 (Scholz) 

Fig. 123. Psallus variabilis Fig. 124. Psallus varians 

(Fallén) (Herrich=Schaeffer) 



Fig. 125. Monosynamma bohemani Fig. 126. Plagiognathus chrysanthemi 

(Fallén) (Wolff) 

ho 

Fig. 127. Plagiognathus arbustorum 

(Fabricius) 





273 

Navnefortegnelse 

Pag. Pag. 

Å av ren REREEENERRE NREN 255 

5 HERCERERERE 55 Akblodema 50 218 

acanthioides ........ 211 RENE 106 

LET ET SEERE 54 Baur  … ; sladre 119 

Adelskacoris . sus 99 Atractotomus .. 400; 200 

3) BENS 176 FRE nonne vas 208 

rr FEER SEER 228 REEHAREE 552 sed 196 
ROERE RENEE 118 

Aeterhinus 1... 156 B 
BE 2.32: 94 1 ANER 7 124 

OT HERRER 116 RER 57077 rt 103 

KNEE US. 280... 240 KNEE syld 226 

RE di 0540 193 KAVAN si she 97 

KEN DERniSs 2 ss sd 256 Nildedtos 27. rnrik 179 

hibolMNeatus 2... 139 BERGER , 7. sarska 89 

albo-ornatus ......:. 152 Blepharidopterus .... 156 

TT REESESSSERRENEERDER 139 PORERNE 15. sas 249 

Allocotomus ….....… 38 BORSERIK, … syn 180 

HEE rr tæsk 237 Bolbynotus , 5.5 hk 30 

HESSEN 242 RENEE 3 150 = beer 151 

, REE 94 brevicollis … ss 194 

mm ERR 226 BERVIEDERES , ss 113 

Abis 2. 00: 192 Brachyarthrum ..... 197 

 " FRRRERRSRER 186 Brachyceraca ….……s6i… 42 

TT HEER 156 Brachytropis .... 5 S1 

BER... 45 Hrpocetinae” sustolikee 28 

annulicornis (Adelph.) 100 HERRE 57 55 Hø 29 
annulicornis (Campyl.) 247 Byrsoplera . 22000 195 
RR 36 

Ablennatus 68 C 
AÅnotremnus 224 Eklearikem ..……... soen 57 
7" HEEERRERENE 131 Enloceris ; …. skele 92 
TELE DTEREEER 147 ORDNES. 2. Apt 122 
afbtistorum 2... 254 Camptobrochis ...... 31 



Camptozygum 

Campyloma 

Campyloneura 

Capsaria 

Capsidae 

Capsodaria . 

Capsodes 

Capsus (Deraeocoris) . 

Capsus . 

caricis (Teratoc.) . 

caricis (Cyrtorh.) .… 

carinata 

cervinus 

Charagochilus 

Chlamydatus 

chlorizans 

chloropterus 

chrysanthemi 

cingulatus 

cinnamopterus 

clavatus 

Clivenemini 

Closterotomus 

coccineus 

coelestialium 

cognatus 

collinus 

Compsidolon 

concolor 

confusus 

Coniortodes 

Conostethus 

constrictus 

ÅRE SR RR AN fe SE RE 

CE FR ER 

…s…989+&…€ + 

sv 0. 1-8 

… 968 …+ 

bo RD PO BOR NREN 

…… … 8088080, 

(Me SE Sax så sen | 

"RØR er ST BROER AS am SR DR 

le ME RE ER 

TR GK re nl ae ek KR TR 

(KØRT SØN TER SR SA SE 5 as" KER HR MR 

SE OR 

CR SEC RR. GT MT FR RO RR 

SB. 0.9 0 0'0 dd 

CdNes.65 8009 de 

TRA CY RR 0 RR FE 

contaminatus 

cordiger 

coriaceus [se e9%8e80e8er…s 

274 

Pag. 

BORE 5,555 SKE SEE 196 

OFREDE 5. SE 199 

Cremnocephalus ..... 139 
GCriocotis 555 5 0 198 

cruciatus (Globiceps). 161 

cruciatus (Macrotylus) 206 

Cyllecoris - . . sitt 165 

dyrtopeltis: …… 302690 42 

Cyrtorhinus -. … Apt 187 

D 

dlcolse . 2. 550 ne 205 

dtlicatus - . 3.5. 58800 194 

Deraeocorinae ...... 29 

Deraeocorini ........ 30 

Diéracocoris…… tin 31 

diaphbanus.….. 2x183gt 185 

Diéhrooscytus sims 77 

Dicypbinac. .…… 208 k 40 

Dicyphus… … .ssknder 42 

dlhidiatus 564545 86 

dlhinotus. 55 80 245 

dlspar . 155520 ØE 160 

dlkisimilis. 06554 0828 204 

dblabrata sake ÆR 

Dryophilocoris ...... 165 

E 

lan SEE, KYREGOGE 70 

elingatn; 15 FAR 61 

ni + 455575 14 EDR 64 

epilobik 65.55 200 48 

éritetorum … . ERE 174 

CPTORE 1453 45 SVERRE 47 

erratica (Notostira) .. 62 

erratica (Megaloc.) .. 61 



Pag. 

Euryomerocoris ..... 208 

BUtFopicoris 2.04. 148 

ERR GERS us 5.1... 212 

sr EEN ENERRER 125 

F 

"EPS RERER ERNE 243 

BEREMENS 1... 5440 148 

REMEE Skins, 151 

ng HEFE NERNE TERRE 18 

391 EGN SRSRDEREER 219 

Fieberocapsus . 50. 170 

5 er 28 

nn RRRESRRN SEEREN 244 

nr RENEE 170 

KERRY su sr ev 182 

flavomaculatus ..... 161 

Havohotatus. 7. 165 

flavoquadrimaculatus . 165 

flavosparsus ........ 176 

BE daer 217 

fulvicollis cruciatus .. 161 

ag 1 T. ARRENE 255 

fulvomaculatus ..…. 97 

hulceseens uk 174 

G 
FREE. 2 3 129 

 FRERRRENPEN TER: 218 

— FØRSRØERREEN TY SERE 168 

FREM ARI CUS 1... 5 39 

pmerthali. 64.507015 55 

Slbbicellus: … … 22200: 157 

FNMMGEDS gns v4G 156 

TT RR 24 

gothicus (Capsus) 74 

275 

Pag. 

gothicus (Alloeotomus) 39 

nes 02 gr 34 51 

fråminscold 2.3.0 228 

ENEDES ss NEER 218 

BEA. 5 ÅER 109 

H 

Hadrodemus 91 

haematodes ...…..,. 234 

kallodapmae ..…. 138 

Hallsdepns 05 eunn 139 

13 FF SEERE ER 145 

REE 7 0 neden 146 

HiMtnOcera 00.505348 219 

BEL 2.74 orn 69 

Heterocordylus ...….. 166 

Heterotoma .....-4., 154 

Bibelen 39000 naked 86 

RMKFIODICUS 7.2.0: 165 

KS 5 0 HARER 60 

Hoplomachus 214 

HOREES 5 sens 74 

LT Hee SENE aBEES 53 

hyalnipennis 2... 46 

Mylopsallus 231 

I 

une nt. MER le EEN 43 

BR ERE 103 

BOET SUD TNT 100 

nn lee ate 82 

intermedius 2.4 2..17 77 

olkgre nar GP DSEENE PEERS, 87 

K 

MER LD ss 123 

Knightocapsus ...... 31 



Pag. 

klem ba SÅ 225 

Klenoeirie ss 0%: Nå 79 

L 
Eee HØNS 146 

laevigatum. 222.85480 60 

lgnponiees 40003: 230 

lebe rneoræreks 242 

Bentobternd” 1.512: gl 

leo nike vere 167 

leucocephalus ....... 149 

HEDDER. Saren t 134 

LTL SED ES ar DT Sane 197 

En 2 RRS SEERE ÅER 63 

Fr Tx HERRERNE fang 70 

imeolstis 170.070 99 

KEE 305 rr ke 3 108 

pr ETT KGS SRRSSER ERR 171 

BR EER  re Kn 257 

longipeinik 0206 83 

Lophyromiris 2... 93 

Lopus (Capsodes) ... 73 

Ler TR RRS ER 205 

KE ES ERSER 169 

En as RESEN 136 

lnefedken … 6 054 38 

luridus (Psallus) .... 230 
luridus (Strongyl.) . .. 149 

lateicellis 5 ns 146 

hulerne. 50000 Es 32 

Broe on NEA 131 

BE ra mnd 131 

M 
Macrolophus ........ 48 

Matrotylus sogn 205 

276 

Pag. 

Mkeckeli … TYNDE MNG 52 

fidslgnicorsiis. .0793N0G 201 

major (Halticus) .... 147 

major (Calocoris) ... 94 
Malacocoris ........ 155 

maki us Slater 201 

iarginalis: 530 180 

maritima 

(Monosynamma) .. 249 
maritima (Exolygus) . 130 

MAGER - & 46-40 3.0 ML 245 

Mécomma …. ASIN 186 

Meégacoelum 455500 102 

Megaloceraea ....... 63 

Megalocoleus … . 37% 214 

melanocephalus ..... 196 

Melanotrichus ...... 172 

mériopterum . 015980 155 

m-Flavuii ; soU ISSN 91 

micropthalmus ...... H3 

Microsynamma ...... 247 

minor (Psallus) ..... 244 

minor (Plesiocoris) .. 138 

Miraria… 402040 75 

Miiridae 5 55 50738 5 

Mirinee "400750 ss MAG 50 

NElfird … 2: 0555 SEERE 73 

Mliris . 420 rs RS 90 

ildens. 550 ER 202 

fiolliculms… 5: ;58R 215 

Blik ns rs SKÆR 245 

Monalocoris . . Jane 28 

midncoreaffi .…. .. 53 179 

Monosynamma ...... 247 

miontanus ; 455650,72383 31 120 

morio (Atractotomus) . 201 



morio (Deraeocoris) .. 

mutabilis 

Myrmecophyes 

Myrmecoris 

N 
nassatus 

nasutus 

Neocoris . 

Neolygus 

Neomecomma 

Neopachylops 

niger 

nigriceps 

nigritula . 

nigritus 

nitidus 

norvegicus 

Notostira 

nubilus 

O 
obscurellus . 

obsoletum 

ochroleucus . 

ochromelas 

olivaceus 

Oncotylus 
opacus 

Orthocephalus 

Orthonotus 

Orthops 

Orthotylinae 
Orthotylini 

Orthotylus 

… 5688080 e 

ER TE SE RE RT RE RR RR AR] 

…[ ……65…58…8868… 

ARN RR JE SR EA 

246 

> RVR 

150 

277 

Pag. 

P 

BRUNE 1... san 132 

NEEDED. 2. 0 197 

Palheornis i... sonde 44 

pålhdicernis is; 44 

PLAN NE 0 AN VR 46 

Pillen 20 FR 69 

fleste iso E, så 114 

Pilntiligs … (aen td 78 

Paraglobiceps ....... 157 

Fibåpsallus: 2. 00% 251 

vaks Dan 45 » VED 202 

biykulli. ;… sale 206 

Petplexus . . gule 144 

Erie. 5300 « ånsgel 234 

Phocnicocoris.…., nå 202 

PRØBONE 65 ÅRDI 188 

PRISE 2605857 4 SS 188 

hes so savne 195 

Pitytocdhik ns. di 78 

7 SERENE ME 230 

PRIOR. 2 045 an 93 

HERE sutladud 106 

Pilophoriniiu sr 142 

Pilophorit. . au ve 142 

pilosus (Bothynotus) . 30 

pilosus (Megalocoleus) 215 
HERE ERE Mae als 175 

bint 23830: 198 

1" NENS REESE IN RENSE 88 

Lee 7) 1 T HJØRNER ESS SER 171 

Pike rss lrvvgn 54 

FibaeE 2 Løb is 52 

Pityopsallus ........ 229 

Flkcochilus. 524050 216 

Plagiognathinae ..... 188 



Plagiognathus 

planicornis 

Plesiocoris 

Plesiodema 

Poeciloscytus 

Poliopterus . 

Polymerus 

populi (Phytocoris) .. 
populi (Lygus) 

prasinus 

pratensis 

Psallus 

psammaecolor 

Pseudoloxops 

pseudopini 

pteridis 

pubescens 

pulchellus 

pulicarius 

pullus 

punctatus 

punctipes . 

punctulatus 

pusillus 

Pycnopterna 

pygmaeus 

«Se de 

£ JR ER SR RE SET SE ET SR OR RT RE 

" SER DR ER SR AT SE ST FE ET 

sSFoovresesee…r…re eres 

Før rere 

… 688 ee tr 

… 80886888 tE 

ER RR I RAS E 

CNR RER RE RT RR 

…… …… 6 … eet e 

& BK SE 1 RT RE AK AE RE 

JE. JC DRE SR RE AR RE SR NR RR | 

Q 
quadrimaculatus 

quadripunctatus 

(Calocor.) 
quadripunctatus 

(Adelphoc.) 
quercus 

s…… 9 eet e 

eBdS606…0…n 

223 

278 

Pag. 

R 

foclairek … . . 0 ate 118 

reckkcoknik sled 63 

rachel 5.05 den 102 

BEER 5 na ReNå 87 

rhamnicola 11062 135 

Rhopalotomus ...... 105 

roseomaculatus ...... 95 

FORE ob NER 222 

roseus (Conostethus) . 217 
roseus (Psallus) ..... 237 

rotermusdi JUST 222 

bob Ls] KI 33 

URE I SL] LSE 50 

fubicundus. ,.:., JAR 116 

Fails 11.30571 ERE 178 

fubricatis 170, ØR 120 

rufescens ...,12.3.3% 140 

ruficoenis 1. 5, JR 65 

Fh be 1 DRE 195 

fufipeneis 5/5 77 

rugulicollis sov 517845 137 

rugulipennig sele 127 

sutilssis 5 . 5%; aks keen 129 

S 
fåbulicela… 0 248 

saklbergi. … 45 146 

Sølbcarus. ……x.5005Bt 221 

Sålkællgs]…….. sladeras 220 

milicicola: …..x0ba 163 

lee... 77 Hat 218 

kiltater kor setirde 152 

falkitans 2224 RO 210 

såuindersi 2 oste 70 



Pag. 

RER 93 

11 1500.… 241 

mr | RER 37 

RER 33 

HR RER 161 

seladonicus ......... 216 

EEEREEERRER 101 

BERN AtuS 11....4… 93 

signatus (Actitocoris). 54 

signatus 

(Chlamydatus) 211 

— ERR 207 

Spheriformis ....…… 160 

BROME ssssrr02. 136 

RE 45 

Slekanoides ....... 149 

Senden ....…..... 56 

Stenodemini ........ 53 

stenopsallus. ....…... 202 

BUR tUS ..........> 89 

BEER ses lees… 221 

Stethoconus ......... 41 

BEM ses. 98 

sv: 90 

BENHEVlocoTis ...…. 148 

Systellonotus ....... 140 

T 

REE 182 

MERKIDGOTIS 2.000 66 

KERERER essere 219 

5 723 1 HEE ERLERERER 214 

04 167 

5 HERRER 102 

7 LE ERR 82 

kRicocalocoris ...... 92 

279 

trifasciatus 

Trigonotylus 

triguttatus 

tripustulatus 

trispinosum 

tumidicornis 

tunicatus . 

Tytthus 

AR SE . be SE sr HE DE ; 

…s 98888988 + 

(JR GE Ma SK TÆT AR TÅ RS | 

eres. de 

” HK KT KE AR HR RE RE ME | 

…([… … 68908868 … 

……m…5…8e80eeeter 

U 
ulmi . 

V 
variabilis . 

varians 

varipes 

verbasci 

virens (Orthotylus) .. 

virens (Stenodema) . 

virescens 

virgula . 

viridinervis . 

viridis (Teratocoris) .. 

viridis (Lygus) 

vitellinus 

vittipennis 

vulneratus 

wagneri (Capsus) .... 

wagneri (Psallus) ; 

wagneri (Exolygus) .. 

wilkinsoni 

woodroffei . …… 808808 te 

Z 
Zygimus 



M( 

"År Hd 

. iærulgern 

år esse 

la en Re" 

oreT 

U (4 

j 6 fu 3 PÅJN CR RA 

les Fat 

. SEM IV 

an tiv 

endberniv 

kvt 

tar tøv 

samen 

UR ERSE FH 

varsler, 

83 "dd 

tk! eg. 

es i tatere 

i i nm 

I HEE 

søn æ 8 
ll FE 

AR 

ibogetoeemer ss Sel 

Kaj i Ree væ 

ru HE +44. 

baner, vz DRØNER 

ARSEN ed c 

ÆG | MER F" | 

ad K i yt 

mi ære 

Es 
væve 

i 

bø RARE <.m.s so BEEN 

FRYT: an T RENEE NR i 

strike. spm 

sake cm mis sne 

ERE  ” HERRER 
srt res kk REeE ( 

sadler vs me — 40" 

FS SÆG 
ir [ud 

Ka 
Bb i 
0% 

i 3 F; »p d Rg i 

= FAREN SARNS 

=» fa ” of 

re 

Sy 

sø 

E 

m 



- 

8 

- 

- 

dl Ø 

- 

kd 

- 

8 

. N 

NH 
& 

4 

U 

& 

(7 

CO 
F= 74 

- LØR " 

KJ LJ 



AyE ik (E 

R- ' Å PAL: 
Mas > BD MA AL 

Øå Se. KÆDE Ken SØE z 



ul 
Al 

É; 

i 

nn s =- 
ARE Ar er afs -Å. 

== 



ISBN 87-87519-00-3 


